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Information

Efterårstur til Portugal med proerne 
Quinta da Marinha  |  2. - 9. november 2022

Pris per person,    

11.995,- 

Vi slutter sæsonen med stil i hyggelige Cascais ved Lissabon. Her i 
Christian Posts favoritområde af Portugal skal vi spille golf og hygge os, så 
vi får rundet sæsonen perfekt af. 

Quinta da Marinha Golf  ligger lige udenfor hoteldøren og er designet af 
navnkundige Robert Trent Jones Sr., blandt andet kendt for Valderrama. 
Nogle af hullerne slingrer gennem pinjetræerne med Sintra bjergene på 
den ene side og Atlanterhavet på den anden. For et par år siden gennemgik 
Quinta da Marinha en omfattende renovering, hvor man lavede nogle gode 
ændringer på banen. Som nabo til Quinta da Marinha, ligger den 
fantastiske golfbane, Oitavos Dunes. Den skal I ikke snydes for, så se frem 
til en skøn golfoplevelse, hvor I kan kigge ud over Atlanterhavet fra de fleste 
huller. Vi spiller også yderligere en runde på den hyggelige Lisbon Sports 
Club. 

Hotel Quinta da Marinha ligger i udkanten af havnebyen Cascais og er et 
af de få rigtige golfhoteller i Lissabonområdet. Det femstjernede hotel har 
netop gennemgået en større renovering og er blevet mere elegant med 198 
værelser af femstjernet standard. Her er både inden- og udendørs pools, et 
helsecenter med sauna, tyrkisk bad, fitnesssrum og mulighed for diverse 
behandlinger. 

Velkommen! 

PGA Pro Christian Post, Søllerød Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Lissabon t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Quinta da Marinha
•  Morgenmad samt 2 middage inkl.  
 drikkevarer 
•  4 greenfees (3 x Quinta da 
 Marinha, Oitavos, Lisbon Sports  
 Club) 
•  Fællestræning ved PGA Pro inkl. 
     rangebolde  

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 2.100,-

Perfekt saesonstart i dejlige Portugal!

Quinta da Marinha er et skønt 
golfresort med femstjernet hotel . 
Resortets egen golfbane er designet 
af Robert Trent Jones Sr. 

Portugal


