ALGARVE

Når det kedelige danske efterårsvejr rammer Søndervig og omegn - så ta’ med til det lune og populære Portugal

Hyggelig klubtur med turleder Frede Madsen, Holmsland Klit Golfklub og Bravo Tours

4 x golf og

STØT
DIN KLUB
OG DIG SELV:

halvpension

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

Du kan glæde dig til Portugals populære golfmekka
Virkeligt skønt hotel i afslappende omgivelser med en fremragende golfbane lige udenfor døren!
I udkanten af Vilamoura finder I det klassiske golfhotel Pestana Vila Sol! Et hotel, der i årevis har været populært blandt
golfgæster – og man forstår let hvorfor. Her finder I masser af faciliteter – lækre pools, grønne områder, tennisbane, cafe,
restaurant og meget mere. Hotellet er kendetegnet ved et højt serviceniveau, og der er gåafstand til første tee.

Afrejse Billund, lørdag 28. september kl. 15.30. Afrejse Faro, lørdag 5. oktober kl. 19.10
Pris pr. person v/ to personer i dobbeltværelse, kr.

8.798

Eneværelsestillæg kr. 2100 - begrænset antal, spørg inden bestilling · Ikke golfer kr. 6.998

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
7. klubtur for Holmsland Klit Golfklub.

Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Pestana Vila Sol

Deadline for tilmelding er
torsdag 20. juni 2019
Bindende tilmelding til Frede Madsen på
madsen.frede@hotmail.com
med fulde navn ifølge pas, adresse,
tlf. og mailadresse samt hcp.
Yderligere oplysninger omkring denne
spændende efterårstur kan indhentes
hos Frede Madsen på 29 84 29 05.
Pestana Vila Sol

Først-til-mølle-princippet.
Der er max. 24 pladser.

EN BRAVO-GOLFFERIE GØR NOGET VED DIG…

Prisen inkluderer:
+ Fly Billund - Faro t/r
+ 20 kg kuffert og 5 kg håndbagage
+ Transport lufthavn/hotel t/r
+ Ophold på Pestana Vila Sol, Bravo-kat. 4
+ Halvpension på hotellet
+ Dansk rejseleder
+ Olietillæg
+ Bidrag til Rejsgarantifonden
+ Afslutningsmiddag på restaurant
m/ vin og avec
Golfen inkluderer:
+ Transport af golfbag t/r, max. 15 kg
+ 4 x golf (27 huller) på Golf Vila Sol (ved
hotellet)
+ Præmier
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Mad kan købes på flyet
+ Årsrejseforsikring kr. 261
+ Afbestillingsforsikring, kr. 249
(tilkøbes før der betales depositum)
+ Eneværelsestillæg kr. 2100
(begrænset antal, spørg inden bestilling)

