Tyvstart sæsonen med træningslejr
på skønne Algarve

Afrejse den 8. marts

Palmares

Forårsturen til Algarve kommer at gå til herlige
Morgado med spil på 3 spændende baner.

Rejsen inkluderer:


Det er med stor glæde vi kan afsløre, at vi til foråret skal til Morgado
på Algarvekysten. Her findes to dejlige baner lige udenfor døren. Begge baner ligger meget smukt i landlige omgivelser og stort set uden
bebyggelse på banerne. Desuden bydes der her på rigtigt fine træningsfaciliteter. En dag tager vi på udflugt til den utroligt smukke bane,
Palmares. Efter at have trænet om formiddagen vil vi sidde og nyde en
dejlig frokost på terrassen ved klubhuset med den mest fantastiske
udsigt over Atlanterhavet.
Hotellet er ualmindeligt dejligt. Alle værelserne ligger i lav bebyggelse
ned langs 1. hul på Morgado-banen og i kort gåafstand til klubhuset
og begge baner. Værelserne er alle store, lækre og moderne indrettet.
Bemærk, at på denne tur er der syv middage inkluderet.
Alle 5 golfdage byder på både 18 hullers spil samt undervisning – så
dagene bliver ganske intensive. 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).
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.

Fly København – Faro med SAS PLUS t/r
08-03-2022

København – Faro

08:30 – 11:20

15-03-2022

Faro – København

12:10 – 17:00



Transport af kuffert og golfbag



Lidt mere benplads forrest i flyet



Fasttrack i sikkerhedskontrollen i Kastrup



Adgang til SAS-lounge i Kastrup



Transport Faro Lufthavn – Morgado t/r



7 overnatninger på Morgado



Morgenmad



7 middage



4 runder golf på Morgado-banerne



1 runder golf på Palmares



Transport Morgado - Palmares t/r



5 x træning med rangebolde inkl.



Course management med pro

Pris per person i
dobbeltværelse kr.

12.495,-

Tillæg for eneværelse kr. 1.460,-

