Velkommen på denne lune efterårstur, og til en golfoplevelse af de helt store

TROIA & LISSABON
Klubtur med Frede Madsen, Holmsland Klit Golfklub og Bravo Tours

Troia-banen er
ratet som nr. 4
I Portugal
STØT
DIN KLUB
OG DIG SELV:

Når du rejser på golftour
med Bravo Tours, støtter du
din klub, da Bravo Tours
udbetaler et beløb på hver
købt golfrejse.

Troia-golf

Spil golf på kanten af Atlanten
Halvøen Troia, 70 km syd for Lissabon, er en af Europas glemte golfbaner, men det gør kun oplevelsen endnu bedre.
Rejsen starter med fly til Lissabon, og derefter bevæger I jer sydpå mod den portugisiske fiskeby Setubal. Den ligger ved én af
verdens smukkeste bugter, og netop her ligger halvøen Troia. Golfbanen på Troia er uden tvivl en af de smukkest beliggende
baner i Portugal. En udfordrende, reel og forholdsvis flad bane med en vidunderlig ramme og natur. Glæd jer! Der bli’r en rigtig dejlig oplevelse. I skal blot slappe af og nyde det - og kun tænke på at sænke jeres putts. Det bli’r rigtig godt.

Afrejse Billund tirsdag 9. okt. kl. 16.05. Hjemrejse til Billund tirsdag 16. okt. kl. 19.45
Pris pr. person v/ 2 personer i 1-vær. lejlighed med All Inclusiv - kr.

8.398

Tillæg for at-bo-alene i 1-vær. lejlighed kr. 1200 (begrænset antal - spørg først) · Ikke-golfer kr. 6.798

Frede Madsen

er en erfaren Bravogruppeleder, der altid
samler hyggelige golfere
omkring sig. Det gør han,
fordi der er styr på tingene
og deltagerne skal derfor
kun slappe af, nyde ferien og blot tænke
på at sænke deres putts. Bravo Golf er
således trygge ved at overlade gruppen
til Frede Madsen, som nu arrangerer
den 5. golftur.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

4 x golf og
All Inclusive

Hotel Aqualuz

Deadline for tilmelding er
tirsdag 1. maj 2018
Bindende tilmelding til
turleder Frede Madsen på
madsen.frede@hotmail.com med fulde navn
ifølge pas, adresse, tlf. og mailadresse.
Yderligere oplysninger omkring denne dejlige
efterårstur kan indhentes hos
Frede Madsen på 29 84 29 05.
Halvøen Troia

Der er max 24 pladser.

EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG…

Prisen inkluderer:
+ Fly Billund - Lissabon t/r
+ 23 kg kuffert-bagage/10 kg håndbagage
+ Mad ombord på fly t/r
+ Transfer lufthavn/hotel t/r
+ Ophold i 1-vær. lejlighed på Hotel
Aqualuz, Troia Lagoa, Bravo-kat. 4
+ All Inclusiv
+ Afslutningsmiddag inkl. drikkevarer
+ Dansk rejseleder
+ Bidrag til Rejsegarantifonden
+ Turleder Frede Madsen, Holmsland
Klit Golfklub.
Golfen inkluderer:
+ Transport af golfbag på fly, max. 15 kg t/r
+ 4 x golf på Troia-banen v/ hotellet
+ Præmier
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Opgradering til 2-vær. lejlighed kr. 500
(begrænset antal - spørg først)
+ Evt. Bravo-udflugt til Lissabon
+ Evt. vingårdsbesøg
+ Afbestillingsforsikring kr. 195 (tilkøbes
før der skal betales despositum)
+ Årsrejseforsikring kun kr. 249

