
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/stockholm2021ny
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 21 december 2020.
För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se 
eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Palmares GC öppnade i juni 2011, denna bana har blivit rankad till 26:e 
golfbanan i Europa av tidningen Golf World Magazine. Det är ingen över-
drift att säga att denna bana har ett rykte om sig att vara en av de bästa på 
Algarve kusten. Detta tack vare sitt fantastiska läge, design samt finish. 
Alla slingorna, tre till antalet startar och slutar vid klubbhuset där man 
bjuds en enastående vy över delar av banan, havet och den lilla fiskebyn 
Alvor. Robert Trent Jones Jr säger om banan – ”Det är vackert oavsett hur 
du ser på det – och med tre slingor att välja på så kommer du aldrig bli 
uttråkad.

Tivoli Lagos är ett 4-stjärnigt hotell med spafaciliteter och har allt man 
behöver för en trevlig vistelse, hotellet som är nyrenoverat har en inner-
gård med pool. Det finns även en uppvärmd inomhuspool samt jacuzzi. 
Rummen är nyrenoverade och man har försökt att skapa en typisk 
Algarveatmosfär i renoveringen. Alla rum på Tivoli Lagos har balkong, 
luftkonditionering, badrum med hårtork, TV samt minibar.
I spaavdelningen finns turkiskt bad, massagerum, ångbastu & gym, 
behandlingar finns att få mot kostnad. 
Närheten till stadskärnan i Alvor är ca 15 minuters promenad och där 
finns ett stort urval av affärer, barer & restauranger.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Faro t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Tivoli Lagos
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
 Öl/vin/vatten ingår till maten
•  5 greenfees på Palmares
•  Transfer t/r golfbanan på bestämda   
 tider, varje speldag
•  Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   2.695:- 
Avbeställningsskydd:              700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

17.995:- 

Följ med Johan Orrgård och Per Jacobson till Algarve! 
Palmares | 13 - 20 mars, 2021

Portugal

Spela golf, ät gott och njut av de 
vackra omgivningarna runt Lagos. 
Strosa runt och njut av småstads-
charmen och fascineras av de 
blankpolerade kullerstenarna i svart 
och vitt.


