Bli med Grønmo på golftur til Portugal!
Praia D´El Rey | 27. mars – 3. april 2022
Inkludert i prisen:
• Flyreise med TAP fra Oslo - Lisboa t/r
• Golfbag og bagasje på flyet
• 7 netter Praia D´El Rey Marriott Hotell i dobbeltrom
• Frokost og 4 middager m/vin
• 5 greenfees: 3 x Praia D´El Rey, 2 x West Cliffs
• Trening med proene Ross Robertson og Marius Bjone
• Rangeballer til treningene
• Transport fra flyplassen til hotellet og West Cliffs t/r
• Fri wi-fi og inngang til Spa-avdelingen

Pris kr 15 875,- per person
Enkeltromstillegg kr 2 595,Praia D´El Rey Golf & Beach Resort ligger 1 time nord for Lisboa ut mot Atlanterhavet. Resorten er blant de
aller beste i Europa og har 36 hull av høy klasse, et flott hotell, leiligheter og flere restauranter. Hit ønsker PGA
proene Ross Robertson og Marius Bjone å ta dere med for trening og spill som vil gi en fin start på sesongen 2022.
Hotellet er et 5-stjerner luksushotell i Marriottkjeden med 177 rom hvor man bor i Garden eller Golf view rom.
Atlanterhavets bølger ruller inn like nedenfor klippen foran hotellet og Praia D´El Rey banens hull 10 og 11 ligger
rett bak. Hotellet har flere restauranter og en hyggelig bar samt en Spa-avdeling med stort innendørsbasseng kan
nytes etter golfrunden. Det blir fire middager i Tempera restaurant på hotellet i løpet av uken inkludert vin eller øl
til måltidene. En oppgradering til Ocean Side View koster kr 2 300,- per rom (tilgjengelighet må sjekkes).
Golfbanene er noe helt for seg selv og har begge to vakker utsikt over havet på de aller fleste hullene. Praia D´El
Rey er den eldste banen med sine 20 år, mens West Cliffs sto klar så sent som i juni 2017. Den gamle banen er
veldig variert med hull som går helt ned til havet og noen godt beskyttet inne i en pinjeskog. Variasjonen gjør
banen morsom å spille og vinden har stor påvirkning som gjør spesielt hullene nede ved havet utfordrende. West
Cliffs ligger 10 minutter med transfer fra hotellet og ble rangert som den beste nye banen i Europa 2017.
Den ligger oppe på en klippe med utsikt over havet på alle hull og en spennende moderne design der greenene er
ondulerte og innrammet av bunkere. Hvis det er ledige tider kan man spille 9 hull ekstra fritt de 5 spilledagene.
NB! GARANTERT TILBAKEBETALING AV HELE BELØP SKULLE DET VÆRE REISEFORBUD TIL PORTUGAL I MARS .

Påmelding: klikk her>>

For mer info kontakt:
Kontakt i Golfbreaks:

Marius Bjone på e-post: marius@gronmogk.no / tlf: 920 91 019.
Ross Robertson på e-post: ross@gronmogk.no / tlf: 959 27 429.
Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / 928 08 800.

