Följ med Tomelilla GK till Troia Resort 8-15 mars 2023

Njut av högklassig golf tillsammans med likasinnade golfvänner & pegga upp på tre banor
varav en är Portugals senaste golfpärla!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Kastrup - Lissabon ink resväska & golfbag
• Transfer t/r Lissabons flygplats - Troia
• 7 nätter i delat dubbelrum på The Editory by the Sea (tidigare Aqualuz Lagoa)
• Frukostpension + 5 middagar ink ca 0.5 flaska vin per person (intas på
hotellets restaurang + två lokala favoriter)
• 3 greenfees Troia GC ink rangebollar & träning
• 1 greenfee på Montado GC ink transfers
• 1 greenfee på Pinheirinho GC ink transfers
• 1 utflyktslunch i Comporta i samband med utflyktsrundan till Pinherinho
Pris 16 698 kr per person
Enkelrumtillägg: 2900 kr

Ta chansen att tjuvstarta golfsäsongen med spel i portugisiska solskenet och följ med till den fantastiskt natursköna halvön Troia, söder om
Lissabon. Här väntar härliga golfdagar både på och utanför golfbanan. På Troia råder ett skönt lugn där havet ständigt är närvarande. Önskar
du lite mer puls ligger staden Setubal en kort katamarantur bort.
Troia Golf är en högklassig linksbana en kort shuttle från hotellet (ca 2-3 minuter). Banan är designad av Robert Trent Jones och har under de
senaste åren genomgått en hel del förändringar för att bli mer förlåtande. Banan tillhör än av Portugals bästa banor och blir bara roligare och
roligare ju mer du spelar den. Förvänta dig en bana i toppskick och natursköna vyer som du kommer bära med dig i minnet för en lång tid
framöver!
Troia Golf är en högklassig linksbana en kort shuttle från hotellet (ca 2-3 minuter). Banan är designad av Robert Trent Jones och har under de
senaste åren genomgått en hel del förändringar för att bli mer förlåtande. Banan tillhör än av Portugals bästa banor och blir bara roligare och
roligare ju mer du spelar den. Förvänta dig en bana i toppskick och natursköna vyer som du kommer bära med dig i minnet för en lång tid
framöver! Under vistelsen ingår även två utflyktsrundor. Ett varv spelas på Montado GC - en populär och fin resortbana som är ett perfekt
komplement till Troia GC. Den andra utflykten går till den nya och fantastiska banan Pinheirinho Golf. På vägen hem från Pinherinho görs ett
stopp i kustbyn Comporta, där en lunch serveras på en av de charmiga beachrestaurangerna.
Hotel Editory by the Sea är ett 4-stjärnigt hotell som under senaste året genomgått en totalrenovering av de allmäna ytorna så som lobby,
restaurang & baren. Under senaste månaderna har även rummen fått en uppfräschning vilket gör att ni checkar in i modernt inredda rum i
ljusa toner. Här bor du i moderna studiorum som alla har liten kitchenett samt alla bekvämligheter som behöv för en skön semester. Hotellet
har såväl utomhus- som inomhuspool för härlig semsterlyx. Tennisplaner och Padelplaner finns också för den som önskar. I resan ingår fem
middagar som kommer att intas på hotellet samt två lokala restauranger för härlig variation.
För anmälan, klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

För mer information och frågor kontakta Joakim Norgren
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com

