
Rejsen inkluderer:

	Fly København – Lissabon t/r
 06-03-2021 København – Lissabon 15:50 – 18:30
 13-03-2021 Lissabon – København 10:20 – 15:05

 Transport af kuffert og golfbag
 Transport fra Lissabon Lufthavn – hotel t/r
 7 overnatninger på Marriott Praia D’El Rey
 Morgenmad
 6 middage
 5 dages golf på Praia D’El Rey / West Cliffs   
 med trolley inkl.
 5 x træning med rangebolde inkl.
 Course management med pro
 

Vi skal bo på det skønne femstjernede hotel, Marriott Praia D’El Rey Golf & 
Beach Resort, hvor værelserne fornyeligt er blevet renoveret. Som navnet 
antyder ligger hotellet direkte på stranden og ved golfbanen af samme 
navn. De to baner vi skal spille er begge smukke og fremragende. Praia D’El 
Rey er smukt beliggende med flere huller direkte ud til Atlanterhavet. Og 
midtvejs på runden går turen ind mellem pinjetræerne, hvor der ligger fire 
huller. Vi skal naturligvis også spille den nærliggende bane West Cliffs som 
også tilhører Praia D’El Rey. 
Banen er en fremragende mesterskabsbane, hvor man skal holde sig fra 
roughen da denne kan være slem - men heldigvis er fairways dejligt brede. 
Beliggenheden af West Cliffs er meget spektakulær, da man har havudsigt 
fra samtlige huller samt også fra både træningsområdet og klubhuset.

Gå ikke glip af denne forrygende golfrejse, hvor der 5 dage vil være under-
visning samt spil på banerne. Alle 5 undervisningsdage er meget intensive, 
både på rangen og når vi spiller på banen. Proerne spiller med på 4 af run-
derne og der undervises her 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).

Der er begrænset antal pladser på turen – max 24 deltagere.

Velkommen
Russell Taylor og Proteamet

Tyvstart sæsonen og tag med på træningslejr på
luksuriøse Praia D’El Rey ved Lissabon med masser af 
hygge, træning samt spil på 2 fremragende baner – 
inklusive den nye bane West Cliffs.

Pris per person i
dobbeltværelse kr.  12.995,-
Tillæg for eneværelse kr. 1.870,-

Tag med på træningslejr til 
fantastiske Praia D’El Rey i Portugal

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 6. marts

*Grundet den specielle situation i år med Covid-19 
og deraf følgende udfordringer med fly, arbejdes 
der pt. på at få arrangeret en ekstratur d. 13. marts 
- forhåbentlig falder detaljerne på denne tur snart 
på plads.


