Tyvstart sæsonen med træningslejr
på herlige Vila Sol på Algarve
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Afrejse den 14. og 21 marts

Vi har igen i år valgt at lade turen gå til herlige
Algarve – denne gang på det skønne, etablerede
resort, Vila Sol.
Der er ikke nogen tvivl om at Vila Sol hører til blandt Algarves bedste
golfresorts. 27 skønne huller og fine træningsfaciliteter ligger lige
udenfor døren. Desuden er beliggenheden perfekt i det centrale Algarve
med bare få minutter i taxi til den hyggelige marina, Vilamoura, hvor
der findes masser af restauranter og pubber.
Gå ikke glip af denne forrygende golfrejse, hvor der 5 dage vil være
undervisning samt spil på Vila Sol. Alle 5 undervisningsdage er meget
intensive, både på rangen og når vi spiller på banen. Proerne spiller
med på runderne og der undervises i course management. Den sidste
dag spiller vi match med præmier. Vi gør meget ud af det sociale og
spiser sammen om aftenen (kan selvfølgelig fravælges).
Bemærk, at der i år flyves med Norwegian. Vi har dog fået nogle enkelte
pladser på SAS med udrejse 14. marts og hjem 21. marts. Dette giver lidt
bedre flyvetider (afgang 08:30 fra Kastrup og hjem fra Algarve kl. 12:10)
samt fasttrack og lounge i København). Tillægget for at flyve med SAS er
kr. 400,- per person og sælges efter ”først til mølle-princippet”.
Der er begrænset antal pladser på turen – max 24 deltagere.

Rejsen inkluderer:


Fly København – Faro med Norwegian t/r
14-03-2020

København – Faro

06:00 – 08:50

21-03-2020

Faro – København

09:35 – 14:15

21-03-2020

København – Faro

06:00 – 08:50

28-03-2020

Faro – København

09:35 – 14:15



Transport af golf bag og kuffert



Transport Faro Lufthavn – Vila Sol t/r



7 overnatninger på Pestana Vila Sol



Morgenmad



6 middage



5 runder golf på Vila Sol



5 x træning inkl. bolde



Course management med pro

Pris per person i
dobbeltværelse
i hovedbygning
Classic Rooms kr.

12.495,-

Pris per person i single Classic room

Kr. 13.995,-

Pris per person i dobbelt Superior room

Kr. 12.795,-

Pris i single Superior room

Kr. 14.595,-

Frivillig Sygdomsafbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris.

Velkommen
Russell Taylor og Proteamet
Ved bestilling venligst kontakt Furesø Proshop tlf. 20 89 45 81,
eller Sweet Spot Travel, Mikael Jensen på tlf. 40 36 28 88.
Det anbefales at bestille i god tid.

