
Rejsen inkluderer:
 Fly København – Lissabon t/r med Norwegian
 2-3-2018  København – Lissabon  07:55 – 10:35
 9-3-2018  Lissabon – København  11:25 – 16:05

 Transport af kuffert og golfbag

 Transfer Lissabon Lufthavn – Quinta de 
 Beloura r/t

 7 overnatninger på Pestana Sintra Hotel

 Morgenmad

 4 middage

 5 runder golf på Quinta da Beloura

 5 x 2 times træning med bolde

 Fri adgang til health club og indendørs pool

Tyvstart sæsonen med en herlig tur 
til Beloura ved Lissabon.
 
I foråret 2018 tilbyder jeg en træningstur for de golfere som har et 
spillehcp på over 36 og har spilletilladelse til stor bane.  I løbet af ugen, 
vil der være en intensiv golfskole, hvor der vil være en kombination 
af træning i golfspillets små finesser, samt hvordan vi får det med ud 
på banen. Der vil være mulighed for 5 runder golf. Jeg går med på 
banen, hvor vi snakker om course management, samt de ting vi øver i 
løbet af ugen. På sidste dagen vil der være en afslutningsmatch. Der vil 
derudover være masser af tid til hygge efter rundene, samt at der kan 
arrangeres forskellige ting til fridagen.
 
Golfere med lavere hcp er naturligvis også velkommen til at deltage på 
turen, dog skal man huske på at vise hensyn til de andre golfere.
 
Vi skal bo på det lækre firestjernede Pestana Sintra Hotel. Her har vi 1. 
tee til golfbanen Beloura samt alle træningsfaciliteterne lige udenfor 
døren. Skulle der være mere energi efter dagens strabadser på golfbanen 
har vi fri adgang til hotellets health club samt den indendørs pool.
På turen gør vi meget ud af det sociale og spiser sammen om aftenen (kan 
selvfølgelig fravælges).
 
Velkommen
Jeppe Brinch Sørensen
PGA Professional

Pris per person i
dobbeltværelse kr.       9.895,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.570,-
Frivillig sygdomsafbestillingsforsikring koster 6 % af rejsen pris 

Forårstur for alle med hcp. over 36

Ved bestilling venligst kontakt Hedeland Proshop tlf. 46 12 92 20, 
eller Sweet Spot Travel, Mikael Jensen på tlf. 40 36 28 88
Turen er begrænset til 15 deltagere som sælges efter først til mølle princippet. 
Så hurtig tilmelding anbefales.

Afrejse 2. marts 2018


