
Tilmelding sker på info@landstrom-golfacademy.com (6012 9823). For yderligere 
information kontakt Kenneth hos Golf Plaisir på kbe@golfplaisir.dk (3520 1919). 
 

Tilmelding

Algarve er et af Europas golfmekkaer og Vilamoura er dets hjerte! Blot et 
kvarter fra den pulserende marina ligger det skønne golfresort Vila Sol med 
27 huller i fin pinjeskov og hotel lige ved banen. Se frem til en hyggelig og 
inspirerende uge med Magnus fra Landström Golf Academy. I får en en 
dejlig afslutning på sæsonen og en hyggelig uge i skønne Portugal.  

Pestana Vila Sol er er perfekt beliggende direkte ved golfbanen, og i 
nærheden af byen Vilamoura. Værelserne er moderne indrettede, i natur-
farver, og hotellet byder på de fleste faciliteter, man kan ønske. Altan eller 
terrasse er standard for alle værelser på hotellet og der er naturligvis også 
en stor udendørs pool i hotellets have. 

Vila Sol banen ligger blot et kort pitchslag fra hotellet. De tre 9-hullers 
sløjfer, designet af Donald Steel, starter alle fra det hyggelige klubhus, og 
byder for det meste på golf  i pinjeskovsmiljø. Banen er ikke alt for svær, 
men kræver præcision, fremfor alt fra tee, hvor det nogen gange kan blive 
ganske smalt.

Velkommen!

Landström Golf Academy

Tag med på efterårsturen til skønne Algarve REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Faro t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på   
 Pestana Golf Hotel****
•  Morgenmad samt velkomst- og 
 afskedsmiddag
•  5 runder golf på Vila Sol
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.850,-

Pris per person     

10.995,- 

Efterårstur til Algarve med Landström Golf Academy    
Vila Sol  |  26. okt. - 2. nov. 2019

Portugal
Pestana Vila Sol Golf Resort ligger 
nær ved den populære turistby 
Vilamoura. Du bor dejligt og direkte 
ved en herligt afvelslende 27 hullers 
bane i fredelige omgivelser.


