Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Richard och Susanne till Portugal!
Troia, 3 – 10 mars eller 10 - 17 mars, 2018
Troia är en verklig naturupplevelse.
Den trevliga golfbanan ligger på
den vackra halvön inbäddad bland
pinjeskog och sanddyner. För den
som även vill njuta av stadsliv finns
Setubal bara en färjetur bort.

Portugal

Troias golfbana är designad av den amerikanske legenden Robert Trent
Jones Sr. Han har här skapat en spektakulär links/seasidebana som är
en av de mest fascinerande golfutmaningarna i Portugal. Tidningen Golf
World har rankat banan så högt upp som den 25:e bästa europeiska banan.
Greenerna är relativt små med naturligt formade bunkrar som vaktar
greenen medan fairways är relativt smala och omringade av sanddyner
och tallar.
Aqualuz Suite Hotel ligger nere i hamnen och nära fantastiska Meia
Beach. Hotellet erbjuder boende i tre separata torn, Rio, Lagoa & Mar, med
totalt 301 mycket fräscha rum som betecknas som Studios eller Suites.
Vårt halvpensionspaket inkluderar middagar på flera restauranger enligt
schema. På Troia finns även ett casino för dig som vill prova lyckan!
Från Troia ser man hamnstaden Setubal på andra sidan viken, vilken är
den närmaste storstaden, bara en liten båtfärd bort. Man tar med fördel
katamaranen över bukten och hamnar mitt i Setubal där det finns ett stort
utbud av restauranger och affärer.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa Stockholm - Lissabon t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Aqualuz Suite
Hotel
7 frukost & 6 middagar
5 greenfees på Troia
Träning inkl. bollar
Transfer t/r golfbanan

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

Pris per person

13.495:-

Anmälan
www.golfplaisir.se/mackmyra
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den
10 januari 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

