Följ med Cecilia och Johan tillsammans med Älvarleby GK till Europa
Tour anläggningen Morgado Golf Resort den 14-21 oktober 2020
- Förläng golfsäsongen i portugisiska höstsolen på Algarve!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Stockholm - Faro inkl resväska & golfbag
• Flygplatstransfer t/r
• 7 nätter i delat dubbelrum på Hotel Morgado
• Halvpension
• 5 greenfeespå anläggningens två 18-hålsbanor
• Rangbollar & träning med Cecilia och Johan
Pris 12 898 kr per person
Enkelrumstillägg: 2995 kr för 7 nätter
Ta chansen att förläng golfsäsongen och njut av sommarvärme även i oktober på södra breddgrader och följ med till
Morgado Golf Resort! Veckan kommer att fyllas med spel på anläggningens två banor och träning. 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 greenfees på båda banorna; Morgado och Alamos. Morgadobanan stod under 2017 som 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.
Begränsat antalet platser Anmäl er via denna länk Klicka Här >>>>

För mer info Kontakta : Cecila eller Johan på 070-557 25 10 eller johan.malmsten@alvkarlebygk.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Martin Dalengran; mdalengran@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

