Begränsat med
platser kvar!
Följ med Söderhamns GK & Tobias Grundin till Portugal
Morgado Golf Resort 9-16 oktober2021
- Förläng årets golfsäsong i solskenet på Algarve!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Arlanda - Faro inkl resväska & golfbag
• Flygplatstransfer t/r
• 7 nätter i delat dubbelrum på Hotel Mogado
• Halvpension
• 5 heldagsgreenfees på anläggningens två 18-hålsbanor
• Rangbollar & träning på golfdagarna
Pris 15 298 kr per person
Enkelrumstillägg: 2700 kr
Nu är det dags att blicka framåt och se fram emot att pegga upp på södra breddgrader igen! Resan har redan anmälningar
men än finns platser kvar. Ta chansen att följa med på Söderhamn GKs populära golfresa och förläng årets golfsäsong med
spel i portugisiska solskenet! Det kan kännas tidigt att boka höstens resa redan nu men resesuget för hösten 2021 är av
förklarliga skäl större än någonsin och därför måste vi vara ute i extra god tid för att försäkra oss bästa upplägg. Resan går till
Morgado Golf Resort.
Veckan kommer att fyllas med spel på anläggningens två banor och träning med Tobias Grundin. Anläggningen ligger i rofylld
natur cirka 20 minuter från kusten vid Portimão och har två 18-hålsbanor och perfekta träningsområden. Golfen är ett
ständigt närvarande inslag på Morgado och det 4-stjärniga hotellet breder ut sig längs en av banorna där samtliga rum har
utsikt över golfbanan.
I paketet ingår heldagsgreenfees på båda banorna; Morgado och Alamos. Morgadobanan har under de senaste åren varit
arrangör för Portugal Open på Europatouren. Banan bjuder på utmanande greener och en del djupa bunkrar, men dess breda
fairways gör att banan uppskattas av alla typer av golfare, oavsett handicap. Systerbanan Alamos är mer kuperad, teknisk och
kortare än Morgado. Banan har väldigt vackra vyer över landskapet och kännetecknas bland annat för de ondulerade
greenerna.
På Hotel Morgado bor du i rymliga rum med modern inredning. Måltiderna serveras i hotellrestaurangen som är integrerad i
klubbhuset. Önskar du lämna anläggningen för en stund nås fiskebyn Alvor och semesterorten Portimão med en kortare
taxiresa (ca 15-20 min). För lite mer tempo ligger både Lagos och Albufeira ca en halvtimme bort.
För anmälan, klicka här >>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 30 april.
Notera att ingen anmälningsavgift kommer att krävas på nyanmälda förrän efter sista anmälningsdatumet.

För mer information och frågor kontakta Tobias Grundin tobias.golfboden@gmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

