EKSKLUSIV GOLFREJSE TIL PRAIA DEL REY, PORTUGAL,
MED MARTIN HANSEN TIL MARTS 2022

MARRIOTT PRAIA DEL REY 5*
12.03 - 19.03.2022
Praia del Rey Golf & Beach Resort ligger på den spektakulære Silver Coast én times kørsel nord for Lissabon. Resortet råder over det eksklusive 5
stjernede Marriott Hotel***** og to fantastiske golfbaner, Praia del Rey og
West Cliffs.
Hotellet ligger direkte ud til Atlanterhavet og har 177 værelser, alle med
balkon udsigt enten over havet, golfbanen eller haven. Derudover er der to
restauranter, lobby bar, indendørs pool, spa, med adskillige
behandlingsmuligheder og fitness.
Praia del Rey 18 huls mesterskabsbanen er en af Portugals mest kendte og
en kombination af parkland og links golf. Banen er tegnet af den
verdenskendte golfbanearkitekt Cabell B. Robinson.
West Cliffs banen åbnede i 2017 og dette dramatiske anlæg er allerede
betegnet som en af arkitekt Cynthia Dye’s mesterværker. Banen er en af de
mest naturlige man kan forstille sig, med Atlanterhavet i sigte fra de
samtlige 18 huller.
Martin’s logiske, enkelte og effektive træningsprogram, velegnet til spiller af
alle niveauer, forgår på Praia del Reys super træningsanlæg.
Turen er velegnet til spillere af alle niveauer.
Med venlig hilsen
Martin Hansen / PGA Pro Næstved Golfklub

Flytider - TAP (Star alliance member)
12. marts Kastrup – Lissabon kl. 06:00 – 08:50
19. marts Lissabon – Kastrup kl. 12:15 – 16:50
OBS: der tages forbehold for tidsændringer.

Inkluderet i prisen:
• Direkte fly t/r Kastrup – Lissabon
• Bagage + transport af golfbag
• Alle transfers
• 7 nætter i dobbeltværelse "garden/golf view"
• Stor morgenmads buffet
• 5x middage
• 5 runder golf hhv. på Praia del rey og West Cliffs
• Gratis træningsbolde under træning ved Martin Hansen

Pris kr. 12.495,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.800,-

TILMELDING - KLIK HER

Sidste frist for tilmelding er d. 31. januar 2022
Har du spørgsmål til turen tag fat i Martin Hansen i klubben mail på
martinhanshansen@hotmail.com

