
GOLF TUR TIL 
PORTUGAL 

Forår i Cascais. 
 

I lighed med sidste forår (2011) går rejsen igen til Portugal. Denne gang til 
Cascais/Estoril vest for Lissabon.  
 
Tidspunkt: Udrejse torsdag den 15. marts kl. 13:35 og hjemrejse torsdag den 22. 
marts kl. 15:35 
 
Arrangør: Blandt flere udmærkede tilbud har vi med vægt på Hotelkvalitet, -
beliggenhed, udvalget af golfbaner samt pris denne gang valgt Fairplay Golf 
Tours v/Stig Horup som vor rejsearrangør.  
 
Turen går til Cascais / Estoril i Portugal hvor vi bor på det 4 stjernede hotel 
Pestana Cascais, som ligger i Cascais ca. 35 km vest for Lissabon. Hotellet ligger 
centralt og der er ca. 10. minutters gang til de mange restauranter ved marinaen.   

 
På hotellet finder vi bl.a.:  

• Restaurant  
• Bar  
• Gratis parkingspladser 
• Udendørs- og indendørs (opvarmet) swimmingpool 
• Health Club (sauna, dampbad og fitness rum) 

  



 
  

Alle værelser har: 
• Balkon med stole og bord 
• Fuldt badeværelse med 

hårtørrer 
• Minikøkken med køleskab 
• Air Condition og central varme  
• Telefon  
• Internet adgang  
• Sikkerhedsbox (imod gebyr) 

 
GOLF 

I forbindelse med golf på 
turen er følgende inkluderet: 

• 5 greenfee på 
følgende baner: 

• Quinta da Beloura 
• Penha Longa 

Atlantico 
• Belas Golf 
• Estoril Golf 
• Quinta da Marinha  
• Intern match med 

præmier 
Vi spiller golf fredag, lørdag, 
søndag, tirsdag og onsdag. 
Mandagen er til sightseeing 
osv. 

 Quinta da Marinha Golf 

 

 
 

FØLGENDE ER INKLUDERET I TURENE 
• Flybillet fra Kastrup til Lissabon, retur med golfbag incl. alle skatter og 

afgifter. Afrejse fra Kastrup torsdag d. 15. marts 2012, kl 13:35, mødetid 
2 timer før, ankomst Lissabon kl 17:20 
Hjemrejse fra Lissabon torsdag d. 22. marts 2012, kl 15:35, mødetid 2 
timer før ankomst Kastrup kl 21:50 

• 1 stk. lejebil delt af 2 personer der er fri kilometer og bilerne står klar i 
lufthavnen hvor vi også afleverer dem når vi skal hjem.  Der er standard 
forsikringer inkluderet, samt frit kilometerforbrug. Bemærk der skal selv 
betales for brændstof.  

• Dobbeltværelser på Hotel Pestana Cascais * * * * med morgenmad pr. 2 
person  

• 5 grenfee pr person på følgende baner: Quinta da Beloura, Penha Longa 
Atlantico, Estoril Golf, Belas Golf og Quinta da Marinha. 

• Intern turnering med præmier.     

Pris Kr. 7.195 pr. person 

ved delt bil og delt dobbeltværelse af 2 personer 

Tillæg: 
• Enkeltværelse kr 1.165 
• Havudsigt kr 845 pr. værelse  
• Halvpension kr 1.320 pr person 
• Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af samlede pris (kr 432 ved 7.195) 

 



 
TILMELDING 

Tilmelding: ”først til mølle” dog senest fredag den 21. oktober 2011 til 
Seniorklubbens mailadresse. Maksimalt antal deltagere er 24 personer. 
Ved tilmelding skal du opgive: 
Navn (husk 100% korrekt navn som anført i dit pas), adresse, telefonnummer, e-
mail adresse. 
Golfhandicap. 
Ønskes nogen form for rejse- afbestillingsforsikring. 
Værelsetype: Dobbelt- eller enkeltværelse. Ønskes havudsigt mod merpris. 
 
Betaling. Samtidig med bestillingen indbetales et depositum på kr. 1.500,- 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 bekræftelse, rejsebevis, osv. 
direkte fra Fairplay Golf Tours, hvortil også restbeløbet for rejsen skal betales 
senest 56 dage før afrejsen. 
 
Arrangør:  (udover Fairplay Golf Tours) Ole Hahn, Valmuevej 22, 2970 
Hørsholm. Tlf. 45 57 02 62, mobil: 20 31 12 47, e-mail: ok-hahn@mail.dk  
Ring eller skriv, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. 
Du kan også kontakte Fairplay Golf Tours direkte på tlf. nr. 70 20 24 37. 
 
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at pudse golfformen af inden 
sæsonen 2012 begynder i Danmark, samt for hyggeligt samvær med venner 
fra Seniorklubben. 
  

REJSEGARANTI 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Fairplay Golf Tours, som er teknisk 
arrangør. Rejsen er derfor omfattet af Rejsegarantifonden. 

 

mailto:ok-hahn@mail.dk

