
Rejsen inkluderer:

	Fly København – Lissabon t/r
 22-03-2021   København – Lissabon  15:50 – 18:30
 29-03-2021   Lissabon – København  07:00 – 11:35

 Transport af kuffert og golfbag

 Transport fra Lissabon Lufthavn – hotel t/r

 7 overnatninger på Dolce Campo Real

 Morgenmad

 6 middage

 5 dages golf på Campo Real med trolley inkl.

 5 x træning med rangebolde inkl.

 Course management med pro
 

Lissabonturen vil i år gå til det flotte golfresort Campo Real beliggende 
i smuk natur en god halv times kørsel fra Lissabon Lufthavn. Her fin-
des en dejlig golfbane lige udenfor døren med tilhørende træningsfa-
ciliteter, der holder meget høj standard. Hotellet er næsten nyt og alle 
værelserne er lyse og flotte. Her findes tre restauranter, 2 på hotellet 
og en i klubhuset, som alle serverer rigtig dejlig mad. Og når middagen 
er overstået findes der en dejlig bar, hvor vi kan hygge og sidde og 
snakke om dagens ”strabadser”. Faktisk serveres der her i baren nogle 
af de bedste gin-tonics, som kan opdrives i landet.
 
Tag med ned til solen i en uge hvor der hygges, trænes og spilles golf 
med proteamet. Alle 5 undervisningsdage er meget intensive, både på 
rangen og når vi spiller på banen. Proerne spiller med på 4 af runderne 
hvor 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).

Alle kan deltage uanset hcp., dog kræves der banetilladelse og erfaring 
med at spille 18 huller. Der er begrænset antal pladser på turen – max 
24 deltagere.

Velkommen
Russell Taylor og Proteamet

Igen i år afholder vi træningslejr ved Lissabon på 
det flotte resort, Campo Real, beliggende ca. 30 
minutters kørsel fra lufthavnen.

Pris per person i
dobbeltværelse kr.  11.995,-
Tillæg for eneværelse kr. 1.750,--

Træningslejr ved Lissabon på det 
flotte resort, Campo Real

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.

Afrejse den 22. marts


