
www.golfplaisir.dk/hedeland
Tilmelding sker på ovenstående hjemmeside eller til Kenneth hos Golf Plaisir 
på kbe@golfplaisir.dk (3314 1888) eller Jeppe på jeppebrinch@webspeed.dk (4074 7976) 

Tilmelding

Sydøst for Lissabon, blot 45 minu� er fra lu� havnen, ligger Golf do 
Montado. Beliggenheden tæt på Setubal, ca. 10 minu� er og blot 45 minu� er 
fra Lissabon, gør Montado til et meget a� raktivt rejsemål. 

Montados golfbane er smuk og harmonisk. Den blev anlagt allerede i 1992, 
og gennemgik i 2009 en omfa� ende renovering, og er en af de bedre ba-
ner i Lissabon området. Layoutet er tilpasset de skønne omgivelser og her 
hersker en fred og ro, som er svær at overgå. De udfordrende greenområder 
fantastiske med bunkers udformede som � rkløvere.

Montado Golf Hotel indviedes så sent som i maj 2009, og er et moderne 
� restjernet hotel. Værelserne vender ud mod golfbanen, og de smukke gre-
enområder på hul 9 og 18. Værelserne er forholdsvisvis store og smagfuldt 
indre� ede. Et stort plus er, at alle værelser har balkon eller terrasse. 

Velkommen!

PGA Pro Jeppe Brinch Sørensen
Hedeland Golf Club

Inspirerende sæsonstart på dejlige Montado REJSEN INKLUDERER:
•  Fly til Lissabon t/r
•  Transport af ku� ert og golfbag
•  Transfer lu� havn – hotel t/r
•  7 næ� er i dobbeltværelse på Montado  
 Golf Hotel****
•  Halvpension (heraf en    
 middag på restaurant i Setúbal)
•  5 runder golf på Montado inkl. trolley
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
Udrejse          15:55-18:35
Hjemrejse   10:30-15:10

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:                     1.250,-  
Golfbagforsikring:                  195,-

Pris per person    

9.895,- 

Forårstur til Portugal med Jeppe Brinch      
Montado  |  10. - 17. marts, 2018

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


