Treningsreise til Portugal med Ross & Thomas
21 - 28. oktober 2017

Inkludert i prisen:
• Flyreise med TAP AIR Oslo - Lisboa t/r
• Mat, golfbag og bagasje på flyet
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Montado Hotel & Golf Resort i dobbeltrom
• 6 middager på hotellet og 1 i Setúbal
• 5 greenfees på Montado GC
• Golftrening med Ross Robertson og Thomas Lund
• Rangeballer til treningene

Pris kr 12 495 ,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 495,-

I Lisboaområdet finnes det veldig mange fine golfbaner og hoteller. I slutten av oktober har
Grønmo satt opp en treningsreise til Montado Hotel & Golf Resort 40 minutter syd for Lisboa.
Der vil det bli en uke med trening om morgene fra PGA Pro Ross Robertson og Thomas Lund i
tillegg til fem golfrunder om ettermiddagen.
Montados golfbane er veldig vakker og harmonisk. Den ble bygget allerede i 1992 og
gjennomgikk en omfattende ombygning for noen år siden og er en av de mest omtalte banene i
Lisboaområdet. Layouten er variert med vann i spill på flere hull er enkel å gå og gir en utfordring
for alle typer spillere. Kondisjonen er bra og de moderne greenområdene er veldig fine. Runden
avsluttes spektakulært med signaturhullet som er et par 3 hull med greenen på en øy!
Montado Hotel & Golf Resort ble innviet så sent som i mai 2009, og er et firestjerners hotell i
moderne design. Rommene vender ut mot golfbanen og de vakre greenområdene på hull 9 og 18.
Beligenheten gjør anlegget meget kompakt med kun 80 meter fra resepsjonen til Driving rangen,
hull 1 og hull 10. Det er forholdsvis store smakfullt innredede rom og et stort pluss er at alle rom
har balkong eller terrasse. Hotellet har også et innendørs oppvarmet svømmebasseng. Det er en
herlig avkoblende atmosfære på Montado og servicen er utmerket. I tillegg til middagene på
hotellet vil det bli en utflukt til en hyggelige restaurant i den nærliggende byen Setúbal.
På Montado kjenner alle seg velkomne uansett ferdighetene på golfbanen, her er det bare å nyte.
For mer informasjon om reisen ta kontakt med Grønmo Gk v/Henrik Lykke Nielsen
på e-post: nimmer99@hotmail.com / tlf: 95 36 88 28.
Påmelding til Golfbreaks v/ Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.

