Forårstur til Algarvekysten med Landström Golf Academy
Vilamoura | 26. marts - 2. april
En golfrejse til Portugal og
Algarvekysten er et sikkert hit; gode
golfbaner, mildt klima året rundt,
spændende byliv og flot natur.
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Dom Pedro Marina er et firestjernet hotel, som ligger lige i hjertet af
Vilamoura, Algarves ”golf hovedstad”. Du bor i gåafstand fra den pulserende marina, som har et væld af restauranter, barer og butikker. Hotellet
har 155 rummelige og hyggelige værelser og er en super base til en dejlig
golfferie på Algarvekysten.
Pinhal er en varieret bane i et pinjeskovsområde. Der findes flere åbne
huller, hvor man har kig mod havet. Designeren Frank Pennink har
designet en meget populær bane, som præsenterer en fin udfordring for alle
spillere. Klubhusets terrasse har en flot panoramaudsigt, som man kan nyde
efter runden.
Old Course er for de kendte Algarvegæster en ”must-play” klassiker på
Algarve. Den snor sig rundt i et smukt pinjeskovsområde, hvor mange
huller nærmest ligger som inbydende korridorer i det flotte skovområde.
Millenium banen er næsten som et mix af Old Course og Pinhal med ni
huller i pinjeskov og ni mere åbne huller. Meget populær og afvekslende
bane.
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Fly København - Faro t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Dom Pedro Marina****
Morgenmad og 5 middage
5 runder golf (2 x Pinhal,
2 x Millenium, 1 x Old Course)
Transfers hotel-golfbaner t/r
Træning inkl. rangebolde med 		
PGA Pro

TILLÆG:
Enkeltværelse:
Deluxe Sea View (p.p. i dbl):

1,500,500,-

Velkommen!
Dorthe og Magnus, Landström Golf Academy

Information
www.golfplaisir.dk/landstrom-algarve

Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:

Golf Plaisir			
Kenneth Bloch-Egendal		

35 20 19 19 | kbe@golfplaisir.dk		

Landström Golf Academy		

Dorthe og Magnus Landström

60 12 98 23 | info@landstrom-golfacademy.com

Pris per person

12.495,-

