
Rejsen inkluderer:

	Fly København – Faro med SAS t/r
 16-03-2019 København – Faro 08:30 – 11:20
 23-03-2019 Faro – København 12:10 – 17:00

 Transport af golf bag og kuffert
 Lidt mere benplads forrest i flyet
 Fasttrack i sikkerhedskontrollen i Kastrup
 Adgang til SAS-lounge i Kastrup
 Transport Faro Lufthavn – Morgado t/r
 7 overnatninger på Morgado
 Morgenmad
 7 middage
 5 runder golf på Morgado-banerne
 5 x 2 timers træning inkl. bolde
 

Der er ikke nogen tvivl om at Morgado hører til blandt Algarves bedste 
golfresorts. Her findes to rigtigt gode baner med fine træningsfaciliteter 
lige udenfor døren. Og hotellet er ualmindeligt dejligt. Alle værelserne 
ligger i lav bebyggelse ned langs 1. hul på Morgado-banen og i kort 
gåafstand til klubhuset og begge baner. Værelserne er alle store, 
lækre og moderne indrettet.
 
På alle 5 golfdage vil der være træning, hvor vi kommer gennem alle 
spillets facetter. Samtlige deltagere vil få mulighed for at spille minimum 
18 huller med mig, hvor vi så også får kigget på dit course manage-
ment. Vil vil i løbet af ugen have små matcher med præmier kørende. 
På turen gør vi naturligvis meget ud af det sociale og spiser sammen 
om aftenen (kan selvfølgelig fravælges).
 
Bemærk, at der flyves med SAS på deres PLUS koncept. Dette giver 
fasttrack i sikkerhedskontrollen i København, loungeadgang i København, 
lidt bedre pladser forrest i flyet samt mulighed for at transportere 23 
kg golf bag og 23 kg kuffert.

Der er mulighed for at tilkøbe fællestræning, hvor vi mødes i januar 
og februar. 2 x 1½ times træning (max 6 per hold) koster kr. 250,-.

Velkommen
Jeppe Brinch Sørensen
PGA Professional

Jeg har i år valgt at lade forårsturen gå til 
herlige Algarve – denne gang på det lækre 
golfresort, Morgado.

Pris per person i
dobbeltværelse kr.11.495,-
Pris per person i enkeltværelse Kr. 12.995,-

Frivillig Sygdomsafbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris.

2 x vintertræning i gruppe af max 6 deltagere kr. 250,-

Tyvstart sæsonen med træningslejr 
på lækre Morgado på Algarve

Ved bestilling venligst kontakt Hedeland Proshop tlf. 46 12 92 20, 
eller Sweet Spot Travel, Mikael Jensen på tlf. 40 36 28 88.
Det anbefales at bestille i god tid.

Afrejse d. 16. marts 2019

- i år direkte med SAS til Algarve!


