HÄNG MED TILL PORTUGAL
PÅ GOLFRESA!

QUINTA
DA MARINHA
11-18 OKTOBER 2021

Daniel Olsson

Fritte Swahn

Quinta da Marinha är en femstjärnig, golfresort med
utsikt över Atlanten. Några kilometer bort ligger Cascais, en
otroligt charmig semesterort med massor av restauranger
och ett rikt nöjesliv. Hotellet genomgick en omfattande
renovering 2020 och den inbjudande miljön och vänliga
personalen borgar för en verkligt lyckad vistelse.
Tre utmärkta restauranger finns att välja på och livemusik
spelas i Trent Jones Bar.
Under veckan slipar tränarna på din teknik på golfskolan
2 timmar om dagen under de 5 speldagarna.
Du får värdefulla tips i allt från närspel
till spelstrategi och kommer hem rustad för att göra
din golfsäsong roligare och bättre.

Grand Travel AB
Dalvägen 14
169 56 Solna

Oskar Lundberg

Precis utanför hotellet ligger den vackra golfbanan designad
av den legendariska Robert Trent Jones. Banan bjuder på
fantastiska vyer över atlanten och sintrabergen med
upphöjda tees och greener samt många bunkrar och
vattenhinder. Hål 3 är ett av de mest berömda hålen i Portugal.
För dig som vill krydda golfen med en annan härlig bana så
ligger Oitavos Dunes GC, en fantastisk mästerskapsbana som
varit värd för Portugal Open fyra gånger också precis intill
hotellet. Meddela oss om du vill spela Oitavos på den lediga
dagen.
Vill du ta ledigt från golfen så finns mycket annat att
göra. Njut av en behandling på hotellets spa, träna på fitnesscentret eller spela tennis på någon av de sex banorna, hyr en
cykel eller ta en promenad i naturskyddsområdet eller ta ett
dopp i inomhuspoolen alternativt i någon hotellets flera
utomhuspooler.

Poolområdet på Quinta da Marinha

Fantastiska vyer
Quinta da Marinha ligger 35 minuters bilresa från Lissabon och bara
4 km from Guincho Beach. Gratis shuttlebuss till Cascais ingår för
hotellets gäster. Från Cascais går pendeltåg in till centrala Lissabon.
Resan arrangeras och marknadsförs av Gotogolf Tours AB och
Grand Travel Group AB. Sveagolf genomför markarrangemanget.
Anmälan sker enligt nedan och bekräftas då anmälningsavgift 2995kr
betalats in till GotoGolf Tours.
Kontakt och Bokning:
Daniel Olsson
daniel@sveagolf.com
Tel 070 960 09 45

God mat och dryck
ALLT DETTA INGÅR I PRISET:
•

Flyg T/R : Arlanda- Lissabon, TAP

•

Boende Hotel Quinta da Marinha *****

•

Del i dubbelrum med frukost på hotellet

•

5 Greenfee

•

2 timmars reserverad plats på övningsområde
per dag med fria rangebollar

•

Vagnhyra 5 dagar

•

Välkomstcocktail (Porto wine, Kir royal, Orange juice,
Mineral water och snacks)

•

Fri tillgång till Health Club med Sauna, Turkiskt bad,
inomhuspool och gym

•

2 timmar Golfskola varje speldag

Pris per person

16.995:Enkelrumstillägg 2.195:-

Anmäl dig före 15 juni och få 500 kr i rabatt!
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