
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/vaxjo-2023
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 20 november 2022. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Dom Pedro Marina är är ett fyrstjärnigt hotell som ligger mitt i hjärtat av 
Vilamoura, härifrån har man gångavstånd till Marinan med restauranger, 
barer och butiker. Hotellet har 155 rymliga och mysiga rum och det har 
allt man behöver för en trevlig vistelse på Algarve kusten,

Pinhal är en bana med blandad karaktär, gott om pinjeträd och en del öpp-
na hål där man ser ända till havet. En bana som ursprungligen ritades av 
Frank Pennink. Banan är en mycket trevlig utmaning. Terrassen med sin 
panoramautsikt är en trevlig avslutning efter rundan.

Millenium har två karaktärer där de första nio hålen är skogsbana med 
Pinero Altos som kantar banan och de andra nio är parkbana. Nästan som 
en mix av Old och Pinhal.

Victoria är en bana som numera används regelbundet av Europatouren. 
Banan är en utmaning för alla typer av golfare, den påminner om många 
amerikanska banor med breda böljande fairways samt en del mycket 
vackra hål där vattnet kommer i spel.

I PRISET INGÅR:
•  Flyg Köpenhamn - Faro t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Flygplatstransfer Don Pedro t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Dom Pedro   
 Marina
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees (2 x Millenium, 2 x Pinhal  
 och 1 x Victoria)
•  Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   2.895:- 
Avbeställningsskydd:              700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

  17.495:- 

Portugal
En golfresa till Portugal och 
Algarve är ett säkert kort, bra 
golfbanor, milt klimat året om 
och härligt för soltörstande 
skandinaver. 
Algarve är ett av Europas golf 
mecka och Vilamoura är dess 
hjärta med ett kluster av hög-
klassiga golfbanor.

Följ med Fredrik och Magnus till Algarve!
Vilamoura 4 - 11 mars, 2023


