Följ med Eslövs GK till Portugal & Campo Real Resort 20-27 oktober

Förläng årets golfsäsong med en vecka fylld med härliga upplevelser på 5* anläggning och spel
på 2 olika golfbanor!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Köpenhamn – Lissabon inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Lissabons flygplats – Campo Real Golf Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på 5* Dolce Campo Real Hotel
• Halvpension exklusive dryck
• 3 heldagsgreenfees på Campo Real GC (18 hål förbokat per dag)
• 1 utflyktsrunda till Praia del Rey (18 hål) ink transfers
Pris 14 498 kronor per person
Enkelrumstillägg 2900 kronor
Förbokad extra greenfee Campo Real: 500 kronor
Avdrag ej golf – 1400 kronor

Nu är det dags att säkerställa att årets golfsäsong blir så lång som möjligt. Följ med på klubbresa till 5* Dolce Campo
Real Golf Resort. Anläggningen ligger ca 30 minuter norr om Lissabon och är belägen i vacker natur med härliga vyer
över det böljande portugisiska landskapet. Passa på att njuta av portugisiska solskenet samtidigt som vinterrusket
börjat göra sig påminnt hemma i Sverige. Veckan kommer att fyllas med sköna stunder både på och utanför golfbanan
tillsammans med likasinnade golfvänner!
Dolce Campo Real Hotel är ett femstjärnigt hotell med en härlig atmosfär. Här bor du i ljusa och fräsha rum som
tidigare i år har renoverats och har alla faciliteter som behövs för en härlig semester. Vill du unna dig extra semesterlyx
är hotellets fina Spa det självklara valet. I resan ingår halvpension som serveras i hotellets restaurang. Vill du lämna
anläggningen för en stund ligger byn Torres Vedras en kort taxiresa bort, där du även kan ta tåget in till Lissabon för en
längre utflykt.
Campo Real Golf Course ligger i direkt anslutning till hotellet. Banan är designad av Donald Steel och är en naturskön
och omväxlande 18-hålsbana som bland annat stått värd för damernas Europatour. Efter dagens golfrunda är
klubbhusrestaurangen ett givet stopp inte bara för svalkande dryck utan klubbhusrestaurangen är välkänd för sin goda
mat. Under veckan blir det även en utflyktsrunda på populära banan Praia del Rey på portugisiska Silverkusten.
Perfekta komplement till Campo Real-banan och gör resan komplett.
För anmälan Klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

För mer information och frågor kontakta Anette Grönvall
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman prose@golfbreaks.com eller 08 -52 503 855, tonval 1 (vardagar 09-13).

