
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
• 2 greenfees Quinta da Ria ink rangebollar & transfers
• 1 greenfee Quinta da Cima ink rangebollar & transfers
• Tävlingsupplägg & träning med Johan 

Pris 16 998 kr per person
Enkelrumstillägg: 1600 kr 

Ta chansen att följa med till förra årets succé resmål och förläng årets golfsäsong med en fantastisk spelresa!  
Resan går till Portugal och härliga Algarvekusten. Veckan kommer att fyllas med spel på tre olika golfbanor, där förra årets favorit 
Quinta da Ria nu spelas två gånger samt systerbanan Quinta da Cima nu inkluderas. 

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 är en 4* pärla mitt i centrala Monte Gordo som ligger ca 400 meter från stranden. Hotellet har en härlig 
takpool med härlig utsikt och det finns även en inomhuspool och spa med möjlighet till massagebehandlingar mm. 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 tre olika golfbanor. Quinta do Vale GC är designad av ingen mindre än 
Seve Ballesteros och är en mycket uppskattad bana med varierad och rolig layout. Nytt för höstens resa är att det nu blir spel på 
båda banorna på 36-hålsanläggningen Quinta da Ria och dess mycket populära golfbanor Cima & Ria. Banorna är perfekta 
komplemmentet till Quinta do Vale. Båda banorna sträcker ut sig i platt terräng i vacker grönska och bjuder på många härliga 
golfhål!
För anmälan, klicka här>>
Obs! Få platser kvar, först till kvarn gäller!

Följ med Albatross GK till Algarvekusten – Monte Gordo
19-26 november 2022

En oförglömlig spelresa med charmigt cityboende, fyra toppbanor och roliga tävlingar!

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, tonval 1 vardagar 9-13. 

Fåtal platser kvar!
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