
Vilamoura på Algarvekysten er reisemålet for en spillereise med PGA Proene Ross Robertson 
og Marius Bjone i oktober. Her har man golfbaner hvor enn man snur seg og det er virkelig et 
golfmekka. På denne turen får man oppleve siste dagen av Europatour turneringen Portugal 
Masters som spilles på Victoria Course i Vilamoura og forhåpentligvis se noen norske i toppen.

Golfbanene som skal spilles på denne turen er Millennium, Laguna, Pinhal og Victoria. Felles
for banene er at mange av hullene har pinjetrær som hindringer enten på sidene eller midt i 
fairway. Dette gjør at man må spille strategisk enten ved å legge seg kort eller satse på å slå 
over. På tre av banene er det i mange vannhindere som utfordringer i tillegg til velplasserte 
bunkere. På turens nest siste dag blir det spill på Victoria Course der Europatouren spilte. 
Ross og Marius spiller med dere å gi tips til hvordan man bør spille for å få en bedre score.

Dom Marina Hotel er et 4-stjerners hotell som ligger helt nede i den hyggelige Vilamoura 
havnen. Det er frokost inkludert som spises ved bassenget og to av middagene nytes på hotellet. 
De andre middagene spises ute i byen som har et veldig stort utvalg av restauranter. 
Bli med på en hyggelig tur der man både får sett golf i toppklasse og spilt topp baner.

Påmelding: Klikk her>>

For mer info kontakt: Marius Bjone på e-post: marius@gronmogk.no / tlf: 920 91 019.
Ross Robertson på e-post: ross@gronmogk.no / tlf: 959 27 429.

Kontakt i Golfbreaks  Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.

Spillereise med Ross og Marius til Portugal!            
Vilamoura | 26. oktober – 2. november 2019

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Norwegian fra Oslo - Faro t/r
• Golfbag og 20kg bagasje på flyet 
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Dom Pedro Marina Hotel i delt 

dobbeltrom
• Frokost og 2 middager på hotellet
• 5 greenfees på Vilamourabanene: 1 Victoria,

1 Pinhal, 1 Laguna og 2 Millennium Course 
• Spilletrening med Proene Ross & Marius
• Fri wi-fi 

Pris kr 15 995,- per person

Enkeltromstillegg kr 2 450,-
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