Efterårstur til Portugal med Mads
Quinta da Beloura | 9. - 16. november 2022
Portugal

På Quinta da Beloura bor du tæt
på Lissabon, Sintra, Estoril og
Cascais og golfbane lige udenfor
døren på det hyggelige hotel.

Perfekt saesonstart i dejlige Portugal!

Tag med Mads til Lissabon, hvor vi vil slutte sæsonen af på bedste vis. Vi
bor lige ud til den hyggelige Quinta da Beloura banen og fra det hyggelige
Pestana Sintra hotel har vi en perfekt base til at hygge os, spille golf og der
er mulighed for at udforske de muligheder, som Lissabon tilbyder.
Quinta da Beloura Golf ligger lige ved hotellet og er hyggelig bane, som alle
nyder at spille. Banen er relativt flad og ligger i et flot skov/parkområde.
Hullerne skærer sig flot igennem de mange træer af forskellig art og der er
flere vandløb og søer, som bidrager til banens karakter. På hele runden har
man et flot kig til de karakteristiske Sintra bjerge i baggrunden.
Hotel Pestana Sintra ligger blot en halv time fra Lissabon lufthavn og 10
minutter fra den hyggelige by Sintra, som er på UNESCO’s World Heritage
liste. Det firestjernede hotel er kendt for sit fine serviceniveau og har spa
med sauna, jacuzzi, fitnessrum samt både inden- og udendørs pools. Værelserne har en fin størrelse og fin standard. Lige udenfor døren ligger golfbanen, så se frem til en afslappende og smidig golftur, hvor Mads vil sørge for
højt humør og forhåbentlig lavere handicaps efter turen.
Velkommen!
PGA Pro Mads Flindt, Søllerød Golfklub

REJSEN INKLUDERER:

•
•
•
•

Fly København-Lissabon t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Pestana Sintra
• Morgenmad samt 6 middage
• 5 greenfees på Quinta da Beloura
• Fællestræning ved PGA Pro inkl.
rangebolde		

Pris per person,

10.495,-

Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.800,-

Information
Tilmelding og mere information:

Proshoppen, Søllerød Golfklub					
Christian, Mads og Hanne		
45 80 18 77 | proshoppen@cpg.dk

