Prisvärd golf på Porto Santo

Starta säsongen med
Robban & Ängelholms GK
Följ med Robban till prisvärda Porto Santo när vinterkylan
gör sig påmind på hemmaplan. Heldagsgreenfee, sköna
vårvindar och all-inclusive är nyckelord för resan.
Vi kan som enda svenska gruppresearrangör erbjuda klubbresor till
Madeiras grann-ö Porto Santo, en
av Portugals dolda pärlor.
Flyget går direkt från Kastrup till
Porto Santos lilla flygplats. Där väntar
en kort transfer (ca 10 min) till Hotel
Vila Baleira, som ligger på en 9 km
lång sandstrand.
På det fyrstjärniga hotellet ingår “all-inclusive”, dvs i stort sett all
mat och dryck. Både praktiskt och
prisvärt --- priset på resan talar sitt
tydliga språk!
5 shuttleminuter bort ligger Porto

Resedatum:

sön 27/2 - 6/3 -22

Pris per person:

15.950 kr

Santo Golfe som designats av Seve
Ballesteros. Här avgjordes Europatour-tävlingen Madeira Open 2009.
Seve måste älskat varje dag han
jobbade med layouten där det både
finns platta parkbanehål och dramatiska doglegs utmed klippkanterna!
Den varierande vinden i både riktning och styrka påverkar svårighetsgraden från dag till dag.
Välkomna med
på en kanonresa!

Robert Löfqvist,
PGA-professional

I resans pris ingår:

Direktflyg Kastrup - Porto Santo T&R (ca 4,5 timme), inkl flygskatt, resväska,
golfbag & mat ombord (exkl dryck)
n Gemensam busstransfer mellan flygplatsen och hotellet (ca 15 min) samt
shuttle mellan hotellet och golfbanan (5 min)
n 7 nätters boende i dubbelrum med balkong på fyrstjärniga Hotel Baleira med
”all-inclusive” dvs frukost, lunch & middag samt fria inhemska drycker kl 1024. OBS! Gäller ej i golfklubbhuset!
n 6 förbokade heldagsgreenfees på Porto Santo Golfe, inkl hyrvagn
n Golfträning inkl rangebollar
n Tillgång till hotellets Thalasso Spa, inomhuspool, tennisbanor, cyklar mm
n

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.100 kr.
Frivilliga tillägg: havsutsikt 1.800 kr/rum, juniorsvit med havsutsikt 2.800 kr/rum,
avbeställningsskydd 500 kr.
Kontakta Robban på lofqvistgolfacademy@gmail.com eller 0708-58 40 81
för att boka plats i paradiset. Anmälningsavgift endast 500 kr/person.

För mer information: www.timetravel.se | info@timetravel.se | 0431-36 80 36

