
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r  Landvetter - Faro inkl resväska & golfbag
• Flygplatstransfer t/r
• 7 nätter i delat dubbelrum på Hotel Prime Energize
• Frukostpension + 4 middagar ink dryck (ca 0,5 flaska vin per person)
• 2 greenfees Quinta do Vale ink rangebollar & transfers
• 1 greenfee Quinta da Ria ink rangebollar & transfers
• 1 greenfee Castro Marim ink rangebollar & transfers
• 1 greenfee Monte Rei ink rangebollar & transfers
• Tävlingsupplägg & träning med Johan & Maria

Pris 16 598 kr per person
Enkelrumstillägg: 2000 kr 

Ta chansen att följa med till Portugal och härliga Algarvekusten! Veckan kommer att fyllas med spel på flera olika 
golfbanor, där topprankade Monte Rei är en utav dem, samt boende på Hotel Prime Energize, en 4* pärla mitt i centrala 
Monte Gordo i Östra Algarve. Regionen är välkänd för sitt behagliga klimat och vänliga människor. Östra Algarve tillhör 
den lite mer genuina delen av den populära Algarvekusten där Monte Gordo är den perfekta utgångspunkten för en 
spelresa med spel på flera olika banor, utan att behöva sitta för lång tid i en transferbuss. Alla banorna ligger ca 15-20 
minuter från Monte Gordo. 

Hotel Prime Energize ligger 400 meter från stranden i Monte Gordo och är ett 4* spahotell med modern inredning. 
Hotellet har en härlig takpool med härlig utsikt och det finns även en inomhuspool och spa. Rummen är modernt inredda 
och har alla bekvämligheter som behövs för en skön vecka. Hotellets restaurang FUEL serverar rätter med lokala och 
färska råvaror. I resan ingår fyra middagar på hotellet. Resterande kvällar har ni bästa förutsättningar att utnyttja hotellets 
centrala läge och utforska Monto Gordos lokala restaurangutbud.

Golfmässigt har denna höstresa mer fokus på spelet ute på banan än den mer klassiska träningsresan. Vikten av 
spelstrategier kommer därför att få stort utrymme och vi kommer krydda golfupplevelserna med roliga tävlingsformat. För 
att toppa golfupplevelserna till max blir det under veckan spel på fyra olika golfbanor. Förutom höjdaren Monte Rei ingår 
spel på Quinta do Vale, Castro Marim samt avslutningsvis även en runda på populära Quinta da Ria. 

För anmälan, klicka här>> Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Följ med Albatross GK och Johan & Maria till Algarvekusten – Monte Gordo
13-20 november 2021!

En oförglömlig golfresa med spel på fyra olika banor och “Ryder Cup-upplägg” mellan
Lag Johan & Lag Maria

För mer information och frågor, kontakta Johan Blixt på email: johan.blixt@live.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman, prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855 

Några platser kvar, 
först till kvarn gäller!
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