Spanien

Costa de La Luz
Hyggelig klubtur med Frede Madsen og Bravo Tours
Halvpension og FRI golf

Prisen inkluderer:
√ Fly Billund – Costa de la Luz (Faro)
t/r
√ Bagage og håndbagage
√ Transfer lufthavn – hotel t/r
√ Ophold på Hotel Nuevo Portil
√ Halvpension a la carte på
Hotel Nuevo Portil
√ Begrænset dansk rejseleder
service
√ Bidrag til rejsegarantifonden

Nuevo Portil Golf

Nuevo Portil Golf

Tá med til Lysets Kyst i Sydspanien, og forlæng
golfsæsonen med en uge
Du kan glæde dig til Sydspaniens ro og idyl. Nuevo Portil Golf er et skønt golfhotel beliggende
i et resortområde kendt for dets gastronomi, fremragende naturomgivelser og masser af
solrige timer. I vil absolut få et fantastisk ophold på hotellet med dets store serviceudvalg
og faciliteter til ethvert behov. Tæt på hotellet finder I mange af de bedste attraktioner, som
Huelva har at byde på.
Nuevo Portil Golf har en gennemført, hyggelig og indbydende atmosfære.

Afrejse Billund lørdag den 24. september 2022
Hjemrejse Billund lørdag den 1. oktober 2022
Pris pr. pers. i dobbeltværelse med halvpension kr.

7.449

Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først) kr. 850

Frede Madsen

er en erfaren Bravo-gruppeleder, 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 9. klubtur for Holmsland Klit Golfklub.

Golfen inkluderer:
√ 1 stk. golfbag på fly (max 15 kg)
√ Fri golf (5 runder bekræftet
hjemmefra)
√ Fri Trolley
√ Præmier
√ Turleder Frede Madsen
Mulige tilkøb, pris pr. person:
√ Afbestillingsforsikring kr. 249
(skal bestilles inden depositum
betales)
√ Årsrejseforsikring kr. 299
√ Flymad kr. 190 t/r
√ Eneværelse kr. 850

Deadline for tilmelding
er 24. juni 2022
Bindende tilmelding til Frede Madsen
på madsen.frede@hotmail.com
med navn som skrevet i pas,
fødselsdato, adresse og tlf. - samt
mailadresse.
Yderligere oplysninger omkring denne
spændende efterårstur kan indhentes
hos Frede Madsen på 29 84 29 05.
Først-til-mølle-princippet.
Der er max. 28 pladser.

