
www.golfplaisir.dk/naestved-montado
For yderligere information og tilmelding, se ovenstående hjemmeside. Ellers kontakt Martin på 
martinhanshansen@hotmail.com (2892 7968), alternativt Kenneth hos Golf Plaisir på 
kbe@golfplaisir.dk (3520 1919)

Tilmelding

Afslut sæsonen på bedste vis! Turen går til Lissabon og blot 45 minutter 
fra lufthavnen, til det skønne golfresort, Montado. Her hersker en rar og 
afslappende atmosfære, serviceniveauet er højt og prisniveauet fornufttigt. 
Vi spiller og træner primært her, men tager en afstikker til Portugals måske 
bedste golfbane, Troia. 

Golf do Montado er smuk og harmonisk og en af de bedre baner i 
Lissabon området. Layoutet er tilpasset de skønne omgivelser og her 
hersker en fred og ro, som er svær at overgå. Troia golf er beliggende på 
en halvø og ligger helt uforstyrret med udsigt til havet på mange huller. Se 
frem til en golfoplevelse - og udfordring - i verdensklassse! 

Montado Golf Hotel indviedes så sent som i maj 2009, og er et moderne 
firestjernet hotel. Værelserne vender ud mod golfbanen, og de smukke 
greenområder på hul 9 og 18. Værelserne er forholdsvisvis store og smag-
fuldt indrettede og har alle balkon eller terrasse. 

Velkommen!

PGA Pro Martin Hans Hansen, Næstved Golfklub

Inspirerende efterårstur til dejlige Montado REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København- Lissabon t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på Montado  
 Golf Hotel****
•  Halvpension (heraf en middag på 
 restaurant i Setúbal) inkl. 1/2         
      karaffel vin el. 1 øl/sodavand per aften
•  5 runder golf (4 x Montado inkl. trolley,  
 1 x Troia Championship)
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.300,-

FLYTIDER:
Udrejse           07:55 - 10:35
Hjemrejse    11:25 - 16:05

Pris per person     

9.995,- 

Efterårstur til Portugal med Næstved og PGA Pro Martin Hansen    
Montado  |  8. - 15. november 2019

Portugal
I området omkring den charmeren-
de fiskerby Setúbal er landskabet 
præget af gamle knudrede korkege 
og vinmarker, hvilket også har sat sit 
præg på golfresortet, som byder på en 
særlig oplevelse.


