Tag med på træningslejr i Portugal
med spil på tre fantastiske baner

Afrejse den 26. marts

Praia D’El Rey

West Cliffs

Til foråret arrangerer vi træningslejr på luksuriøse
Royal Obidos ved Lissabon med masser af hygge,
træning samt spil på 2 fremragende golfbaner.
En af turene til foråret kommer at gå til det lækre resort Royal Obidos
beliggende en lille times kørsel fra Lissabon. Her findes et lille boutique
hotel med bare 39 værelser – men samtidig med masser af faciliteter.
3 barer, 2 restauranter, fitness og Spa for bare at nævne nogle. Og lige
udenfor døren ligger der en fremragende mesterskabsbane designet
af golflegenden Seve Ballesteros. Og her findes et træningsanlæg med
rigtigt gode faciliteter.
Vi spiller tre runder på Royal Obidos. Banen består af et rigtigt godt
mix af smukke huller med udsigt til Atlanterhavet samt nogle fremragende parkhuller midtvejs på runden. Derudover er der en runde
på klassiske Praia D’El Rey inkluderet. Også her er der en skøn blanding af golfhuller. Flere af hullerne går direkte langs med stranden - og
midtvejs i runden kommer der fire fremragende huller inde i skoven.
Den sidste runde skal vi spille på West Cliffs. Her taler vi om en meget
udfordrende bane - men samtidig en ualmindelig smuk bane. Faktisk
kan man se Atlanterhavet fra alle 18 huller...
Som på alle vores ture kommer vi at have fem intensive golfdage med
både træning og spil på banen. På 4 af runderne vil I have selskab af en
pro i bolden, hvor der vil blive talt 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.

Royal Obidos

Rejsen inkluderer:


Fly København – Lissabon med TAP t/r
26-03-2022 København – Lissabon

13:05 – 15:45

02-04-2022 Lissabon – København

18:15 – 22:55



Transport af kuffert og golfbag



Transport fra Lissabon Lufthavn – hotel t/r



7 overnatninger på Evolutee Royal Obidos



Morgenmad



5 middage



3 runder golf på Royal Obidos



1 runde golf på Praia D’El Rey



1 runde golf på West Cliffs



5 x træning med rangebolde inkl.



Course management med pro

Pris per person i
dobbeltværelse kr.

14.495,-

Tillæg for eneværelse kr. 2.340,-

