
Morgado Golf Resort är ett fyrstjärnig golfre-
sort med 36 hål vid boendet. Anläggningen är 
helt perfekt för en veckas golf med utmärkt 
hotell, bra service och allt på plats med 36 ut-
märkta golfhål. Hotellet har fyra trevliga poo-
lområden och utsikten från hotellet är över 
resortens ena golfbana Morgado Golf Course. 
Kombinationen med tre olika golfbanor och 
ett utmärkt fyrstjärnigt hotell med det säkra 
väderklimatet i Algarve kusten är oslagbart. 

Hotell
Det fyrstjärniga hotellet erbjuder 98 rum i 
mycket bra standard. Hotellet erbjuder fri 
WiFi i hotellets gemensamma utrymmen. 

Golf
De två belägna golfbanorna intill hotellet 
utgör en fantastisk variation. Morgado är en 
parkbana med breda fairways i öppna land-
skap. År 2003 öppnades banan med sina par 
73 med 5900 meter från gul tee och 4800 
meter från röd tee. Alamos Golf Course är det 
senaste tillskottet Alamos öppnades år 2006 
utgör par 71 från gul tee är banan 5100 meter 
och 4300 meter från röd tee. Denna bana är 
en kortare men smalare och placeringen av 
bollen är viktigare än längden från tee. 
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Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r med SAS PLUS inkl måltider o dryck
Fast-track, lounge samt sittplatsreservation
Incheckat bagage & handbagage + golfbag 
Flygplatstransfer t/r på destination

Morgado Golf Resort
7 nätter del i dubbelrum
Semi all incluisve 
5 rundor golf 
Fria träningsbollar under schemalagd träning
Golfskola/spelresa enligt PRO 
Pris per person: 15.490 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 1995 kr

Bokning och betalning
Skicka e-post med önskade frivilliga tillägg, 
för- och efternamn enligt pass, rumsfördel-
ning (för ensamresenärer är enkelrumstillägg 
obligatoriskt. I rubriken skriver du namn på 
den golfinstruktör du önskar resa med samt 
resmål och datum för avresa. 

Epost: bokning@360golf.se 
Telefon: 0770-220 111

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total resear-
rangör som ställer lagstadgade resegaran-
tier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar I 
Svenska Resebyråföreningen och bedriver re-
sebyråverksamhet och är specialiserade inom 
golfresor, träningsresor och konferensresor. 
Bolaget bedriver olika varumärken som repre-
senterar olika typer av resor varav 360golf.se 
är kärnan i verksamheten.  
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