
Prisen inkluderer:
● Fly København - Lissabon t/r med TAP
 Afrejse: 16. marts København – Lissabon 14:40 – 17:30
 Hjemrejse: 23. marts Lissabon – København 09:15 – 13:55

● Transport af golfbag (17 kg) og kuffert (20 kg)

● Alle transfers

● 7 overnatninger Dolce Campo Real i delt dobbeltværelse 

● Halvpension inkl. et glas vin, øl eller sodavand

● 4 runder + 1 hvis ønskeligt på golf Campo Real

● 1 runde golf på Praia D’El Rey

● Intern turnering med præmier

Pris per person Kr.     7.995,-
Tillæg eneværelse kr. 1.500,-

Nye golfoplevelser på Dolce Campo Real lige nord for Lissabon

Læs mere om hotellet:
www.dolcecamporeal.com

Transport:
Vi bliver kørt i bus fra lufthavn til hotel og retur samt til og fra 
Praia D'El Rey banen. Vi skal altså ikke leje biler i lufthavnen.

Golf:
Vi spiller 5 runder golf ialt. 4 på vor egen bane Campo Real og 1 
runde på Praia D'El Rey. Vi har første start alle 5 gange mellem 
kl. 09:30 og 10:00. Søndag er golffri dag, men hvis en ekstra runde 
på Campo Real ønskes, er dette med i rejsens pris.
 
Tilmelding:
Tilmeldingen starter 10. september kl. 16:00 ”først til mølle”
Send en mail til: seniorklubben@solvogngolf.dk
Sidste frist 25. oktober.
Husk at opgive navn som anført i passet, telefonnummer samt 
e-mailadresse.
Samtidig med bestillingen indbetales et depositum på 
kr. 2000,- per person til Seniorklubbens konto i Danske Bank.
Reg. nr. 3565 konto nr. 3565 456 571
 
I løbet af november måned vil alle deltagere modtage en 
bekræftelse og en faktura fra Krone Golf Tours.
 

Tag med Seniorklubben 
til Portugal

Er der spørgsmål kan i ringe eller skrive til Ole HahnTlf: 45 57 02 62 eller mobil 20311247 Mail: ok-hahn@mail.dk
Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer kan også Ketty Clausen fra Krone Golf Tours kontaktes på tlf. 33 14 18 88 
(dog kan tilmelding IKKE foretages her).

16. – 23. MARTS

Seniorklubbens tur 2016 går til Portugal, nærmere betegnet hotel Campo Real 20 minutters kørsel fra Lissabon.
Hotellet er et dejligt smagfuldt indrettet 5 stjernet hotel med, en spændende og udfordrende Campo Real golfbane 
lige udenfor døren.


