Golfschool Up & Down
organiseert van 2 tot en met 5 oktober 2014

Heerlijk Genietend Golfen in Sesimbra

Voor Wie:
Wat:




Alle leerlingen en hun partners van Golfschool Up & Down

4 maal spelen: Quinta do Peru, Troia Golf, Riba Golf en Aroeira Golf,
Vervoer per minibus inclusief tol en ferry kosten,
3 overnachtingen op standaard kamer in 4 sterren Hotel Sana Sesimbra,
welkomst drankje,

Programma:








Donderdag 2 oktober: per minibus naar
Lissabon.´s Middags spelen Quinta do Peru al
14 jaar in de top 100 van Europa.
Vrijdag 3 oktober: Spelen Troia golf op het
schiereiland bij Setúbal, host Portugees open
geweest en vast in top 25 banen van Europa.
Zaterdag 4 oktober: Naar keuze vrije dag om
te genieten van het zwembad in het hotel of
spelen Aroeira, ontworpen door in Nederland

geboren Architect Frank Pennink.
Zondag 5 oktober: Spelen Riba Golf, terugreis naar Algarve.
NOTA BENE: We spelen 9 holes, hebben dan lunch en spelen de volgende 9 holes.

Kosten:

€ 585,-- per persoon* incl. Btw
Inclusief: 4 maal greenfees; 3 hotelovernachtingen o.b.v. 2
persoonskamer met ontbijt; Vervoer naar Lissabon en terug; Ferry
naar Troia en terug; Welkomst drankje. Exclusief buggy’s, hapjes,
drankjes, lunches en diners. Natuurlijk zijn de prijzen voor de
winnaars inbegrepen!

ad*

Prijs is berekend op een groepsgrootte van 8 personen en op basis van standaard
tweepersoonskamer. Bij een groep van 9 tot 13 personen kan de prijs veranderen in verband met
ander vervoer. Wilt u een kamer met zeezicht, dan betaalt u € 27.50 (single room € 50,--) per
persoon extra voor het totale verblijf. Prijs voor een standaard eenpersoonskamer is € 40,-- per
nacht extra. De reis vindt doorgang bij een deelname van minimaal 8 personen.

Aanmelden:

uiterlijk op maandag 23 juni 2013 bij Jos den Hartog email:
info@golfschoolupanddown.com, of  911 56 41 41

