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Det här gillar vi med Les Domaines de 
Saint-Endréol  
Flera olika boende alternativ 
Vackert läge med härlig atmosfär 
Boende vid golfen 
Spa avdelningen 

Flyg 
Önskar du hjälp med flygbokningen tar vi en avgift på 
250 SEK/biljett. Flygbokning kan endast göras med 
någon av resenärernas kreditkort. För resor med 
reguljärflyg gäller flygbolagets avbeställningsvillkor om 
inget annat anges. 
 

 
 
Tack för din förfrågan!  
 
Vi har nöjet att offerera följande Les Domaines de 
Saint-Endréol  
 
Namn: 
Datum: 
Antal personer: 
 
Paketet inkluderar 
7 övernattningar i dubbelrum 
Frukost 
5 x 18 hål på Saint-Endréol 
 
Pris xx SEK/person i dubbelrum 
Pris xx SEK/person i enkelrum 
 
 Vänligen observera att detta endast är en offert, 
tillgänglighet kan ej garanteras. 
 
Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor 
eller önskar göra en bokning! 
 

Transfer/hyrbil 
Önskar ni hyrbil eller transfer hjälper vi er gärna 
med det som passar just er bäst. 

Upplev mer på din golfresa!  
Provence är översvämmad med autentiska 
marknader som erbjuder det mesta. Alla 
provensalska städer med respekt för sig har 
åtminstone en gång i veckan.   
I Provence ligger vingårdarna tätt. Från hotellet 
behöver man inte förflytta sig långt innan man 
har möjlighet att besöka någon vingård. Passa på 
att utforska dina favorit viner!  
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Les Domaines de Saint-Endréol  

Det här är en komplett resort som omfattar ett trestjärnigt hotell med 50 
"Prestige rum" och en utomhuspool. Konferens och event centre, ett 2 000 
m² spa, 18-hålsgolf bana, Restaurang och bar, villor, radhus samt 
lägenheter och tennisbanor. 

 
Det trestjärniga hotellet har 
50 rum. Det är inredda i en 
modern design och har en 
genuin provencalsk 
atmosfär. Varje rum har en 
King size- eller två 
enkelsängar, balkong, 
badrum med separat 
toalett, en liten köksdel med 
spis och kylskåp, platt-TV 
med kabelkanaler, telefon, 
hårtork, en Wi-Fi och ett 

värdeskåp. 
 
Restaurang har en varm atmosfär i en medelhavsstil. När det är säsong 
öppnar den härliga terrassen som har en fantastisk utsikt över golfbanan. 
Menyerna har en fokus på lokala, säsongsbetonade medelhavs råvaror 
tillagade med stor omsorg. 
 
Ladda batterierna och ägna tid åt dig själv med avkoppling och 
välbefinnande på Les Domaines de Saint-Endréol. Till ditt förfogande finns 
ett 2,000m² spa i en lugn miljö med härlig utsikt över landskapet. Här finns 
inomhuspool med motströms motor, vattensängar med strålarna, ångrum 
och härligt relaxrum. Här finns ett fullt utrustat gym.  
 
Resortens egna bana slingar sig igenom ett kuperat landskap, runt floden 
Endre och en rad vattenhinder. Från banan har man enastående vyer mot 
de röda bergen Rocher de Roquebrune. Det är en uppvuxen parkbana som 
omges av cypresser, gamla ekar och paraplypinje. Det är en riktigt trevlig 
spelupplevelse där varje fairway har sin egen unika karaktär. 

 
Fakta  
RUM: 
50 st rum   

FACILITETER: 
Inomhuspool, gym, spa, tennis   

AVSTÅND: 
Nice flygplats 78 km  
Marseille flygplats 131 km 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I hjärtat av underbara 
Provence 
Njut av golf bland vingårdar, 
lavendelodlingar på den 
härliga golfresorten Domaine 
de Saint Endreol. 

mailto:info@golfjoy.se
mailto:info@golfjoy.se
https://www.youtube.com/watch?v=AnLifImRyq4

