
Oudewater, donderdag 20 oktober 2011 
 
Mijne heren, 
 
Tot groot genoegen van de SGS Tourcommissie kunnen wij jullie meedelen dat de 
tour naar La Manga doorgaat. Het wordt een 4-landentournooi met deelname van 
Denemarken, Engelse Fortyclub, Spaanse Fortyclub en uiteraard SGS. 
Wij vliegen op maandag 1 oktober heen en terug op maandag 8 oktober, via Alicante 
of Murcia. 
Wellicht is het leuk eens op www.lamangaclub.com te kijken om alle mogelijkheden 
tot jullie te laten komen en om wellicht te besluiten je partner mee te nemen. 
La Manga biedt prachtige mogelijkheden een week tot rust te komen onder de zon. 
Om geen onzekerheden over de kosten te krijgen hebben wij onderstaand alle 
overnachtingsmogelijkheden opgenomen. 
 

1. La Manga Club Principe Felipe Hotel 5 sterren voor 7 nachten. 
Standaard 1-persoons kamer : €  154,50 per nacht incl. ontbijt 
Standaard 2-persoons kamer : €  172,00 per nacht incl. ontbijt 
 

2. Appartementen, steeds voor 7 nachten 
6-persoons View (3 kamers)  : € 1.848,00  (€ 44,00 pp per nacht) 
6-persoons Townhouse (3-kamers) : € 1.680,00  (€ 40,00 pp per nacht) 
4-persoons View (2-kamers)  : € 1.624,00  (€ 58,00 pp per nacht) 
4-persoons Townhouse (2-kamers) : € 1.428,00  (€ 51,00 pp per nacht) 
2-persoons Studio    : €    630,00  (€ 45,00 pp per nacht) 
 
Attentie svp: prijzen voor appartementen en studio bij volledige bezetting!! 

Prijzen appartementen zijn excl. ontbijt. Appartementen worden 2x per week 
schoongemaakt en verschoond. 
Extra kosten: English Buffet Breakfast € 12,50 per persoon. 
Je kunt ook kiezen voor full board. Dit is een combinatie van ontbijt, packed lunch at 
the ground and dinner: € 46,40 p.p. per dag. 
Verder heeft La Manga ongeveer 10 restaurants dus dat aanbod is ruim voldoende. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat wij ruim op tijd zijn maar ons is gevraagd reserveringen 
te maken om deze cricketweek te kunnen reserveren. 
Daarom vragen wij jullie per persoon voor 6 november 2011 € 150,00 over te maken 
naar:  
Rek.nr. 61.63.89.760 t.n.v. D.Coster te Mijdrecht. 
 
Wij gaan nog een voorstel doen voor het huren van auto’s in de aankomstplaats. 
Inschrijvingen ontvangen van: Roelof Balk, Stef Egging, Johan de Gordinou de 
Gouberville, Eric de Haard, Jan Willem Heshusius, Joep Hesseling, Erik de Jonge, 
Cees van Lennep, Tijs Linders, Bart Lubbers, Mark Muis, Pieter van Noord, Ferry 
Smit, Theo Straten.  Op de reservelijst staan: Gijs de Jong en Michiel Soeters. 
Indien je vragen hebt svp mailen naar jwheshusius@kpnplanet.nl en anders zien wij 
je overschrijving op genoemd rekeningnummer. 
 
Met vriendelijke groet, 
SGS Tourcommissie. 

http://www.lamangaclub.com/
mailto:jwheshusius@kpnplanet.nl

