Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Alingsås GK till Portugal!
Montado, 9 - 16 november, 2019
Portugal

Strax sydost om Lissabon, bara runt 45 minuter från flygplatsen, ligger
Golf do Montado. Här i områdena kring den charmiga fiskebyn Setúbal
karaktäriseras landskapet av gamla knotiga korkekar och vinrankor, något som också satt sin prägel på golfanläggningen som erbjuder en magnifik upplevelse i denna fantastiska miljö.
Montados golfbana är otroligt vacker och harmonisk. Den byggdes redan
1992, genomgick en omfattande renovering för några år sedan och är nu
en av de mest omtalade banorna runt Lissabon. Layouten är väl anpassad
till de praktfulla omgivningarna och skapar ett lugn som är svåröverträffat. Konditionen är mycket bra, framför allt de moderna greenområdena
är fantastiska med bunkerområden formade likt fyrklöver.
Montado Golf Hotel invigdes i maj 2009 och är ett 4-stjärnigt hotell i
modern design. Rummen vetter ut mot golfbanan och de vackra greenområdena på hål 9 och 18. Rummen är förhållandevis stora och är smakfullt
inredda utan att vara överdrivet utsmyckade. Ett stort plus är att alla rum
har balkong eller terrass. Det är en skön avkopplande atmosfär på Golf
Hotel Montado, servicen är utmärkt, det är alltid nära till ett leende och
här är alla välkomna.

Här i områdena kring den charmiga
fiskebyn Setúbal karaktäriseras
landskapet av gamla knotiga korkekar och vinrankor, något som också
satt sin prägel på golfanläggningen
som erbjuder en magnifik upplevelse.

I PRISET INGÅR:
• Flygresa Göteborg - Lissabon via
Amsterdam t/r
• Flygskatt
• Transport av golfbag
• Transfer
• 7 nätter i dubbelrum på Montado Golf
Hotel****
• Halvpension (frukost & 6 middagar, 		
varav 1 middag på restaurang i Setúbal)
Busstransfer till Setúbal kostar 5€/		
person och betalas på plats
• 4 heldagsgreenfee på Montado GC,
1 x 18-håls greenfee på Troia inkl.
transfer. Färjebiljett tillkommer ca 7 €
• Golfvagnar på Montado

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
1.595:Avbeställningsskydd: 400:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person

Anmälan
www.golfplaisir.se/alingsasgk
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast
den 5 augusti 2019. För mer information, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

11.995:-

