
Efterårsgolf med Klas Olsson  
Rejsen går til Penina Hotel & Golf Resort på Algarvekysten

Penina Hotel & Golf Resort ligger naturskønt på et 360 hektar stort område i det vestlige Algarve mellem 
Monchique-bjergene, byen Lagos og den charmerende havneby, Portimão. Faros internationale lufthavn ligger 
blot 45 minutters kørsel væk. Det 5H hotel ligger direkte ud til golfbanen, og værelserne har balkon med udsigt 
til bjergene, poolen eller golfbanen. Resortet er stilfuldt og stemningen tilbagelænet.

I Algarve finder du nogle af Europas bedste golfbaner og Penina Hotel & Golf Resort er ingen undtagelse. Der 
bydes på fremragende træningsforhold, og faktisk er Penina det eneste resort i Portugal, der har tre golfbaner. 
Den ene er banen Sir Henry Cottons, designet af den legendariske golfer af samme navn. Banen er en klassiker 
på Algarvekysten og har adskillige gange været vært for internationale mesterskaber. Det er en 18-huls skovbane 
med et spændende og varieret hulforløb og smukke høje træer. 

Resortets andre baner er Resort Course, der er en moderne 9-hullers bane for spillere på alle niveauer. Den er 
designet med søer og strategisk placerede bunkers. Academy Course er en 9-hullers bane, ideel for begyndere 
eller et godt supplement, hvis man ønsker at spille træningsrunder. 

REJSEN INKLUDERER: Fly med Norwegian med 2 x 20 kg. bagage (kuffert og golfbag) + 10 kg. håndbagage og sædereservation, 
privat transfer fra lufthavn – hotel t/r, 7-nætters ophold i dobbeltværelse med pool/golf view samt morgenmad, 3 middage u. 
drikkevarer, 5 runder golf: 3 x championship + 2 x resort course samt range bolde 5 x 2 timer på spilledage

Enkeltværelsestillæg kr. 2.995,-  |  Turen gennemføres ved minimum 12 deltagere maksimum 18 deltagere

TILMELDING TIL:

Klas Olsson på mail
klasolsson@me.com

Afrejse 17. okt. - 24. okt. 2018

Pris pr. person i dobbeltværelse m/pool view

kr. 12.500,-

www.profilrejser.dk/golfrejser  |  77 33 56 20  |  golf@profilrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

Som golfrejsearrangør har Profil Rejser nul i handicap

Sidste frist for tilmelding 10. juli 2018 
- tilmelding er bindende


