
Når det kedelige efterårsvejr rammer Danmark - ta’r vi på klubtur til det lune Algarve

PORTUGAL
med Himmelbjerg Golf Club og Bravo Tours

STØT 
DIN KLUB

OG DIG SELV:
Når du rejser på golftour  

med Bravo Tours, støtter du  
din klub, da Bravo Tours  

udbetaler et beløb på hver 
købt golfrejse.

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund - Faro t/r
+  23 kg bagage og 10 kg håndbagage t/r
+  Transfer lufthavn/hotel t/r
+  Ophold på Hotel Salgados Dunas Suite, 

Bravo-kat. 5
+  Halvpension 
+  Afslutningsmiddag inkl. drikkevarer
+  Dansk rejseleder
+  Bidrag til Rejsegarantifonden
+  Tourleder Villy Holm,  

Himmelbjerg Golf Club

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbag, max. 20 kg
+  5 x golf, Salgados v/hotellet 

Alamos/Morgado i bus
+  Præmier

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Mad ombord på fly t/r kr. 180
+  Mulighed for junior-suite kr. 500
+  Afbestillingsforsikring kr. 195 (tilkøbes 

før der skal betales despositum)
+  Rejseforsikring kr. 249 
+  Eneværelsestillæg (begrænset antal)  

kr. 1.900

Deadline for tilmelding er 
lørdag 2. juni 2018

Der er begrænset antal pladser 
på 32 deltagere. Derfor anbefales 
hurtig og bindende tilmelding på  

Golfbox under datoen lørdag  
17. november 2018 

Max hcp. 36. 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos 

tourleder Villy Holm på 27 78 50 13 
- eller villybetty@gmail.com

Salgados Dunas Suite

Salgados

Halv-
pension og 

5 x golf

Bo på fremragende luksushotel i Albufeira - Bravo-kat. 5
Algarvekysten er Portugals svar på Den franske Rivera og én af Europas allerbedste golfdestinationer. Vi har valgt dette luk-

sushotel til en populær pris, direkte på den 18-hullers-gofbane Salgados og ved den smukke strand. Selvforkælelse, god mad, 
og golf i lange baner. Glæd jer. Det bli’r en rigtig dejlig oplevelse. I skal blot slappe af og nyde det – og kun tænke på at sænke 

jeres puts. Det bliver rigtig godt! 

Afrejse fra Billund lørdag 17. november
Ankomst til Billund lørdag 24. november.
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med halvpension kr.       8.298 
Ikke golfspiller kr. 7.798 

En uge med lækker golf og så i sol, 
shorts og polo.
Tourleder Villy Holm er en erfaren og po-
pulær Bravo-gruppeleder, der altid samler 
hyggelige golfere omkring sig. Det gør han, 
fordi der er styr på tin-
gene, og deltagerne skal 
derfor kun tænke på at 
sænke deres putts. Vi hos 
Bravo Golf er således me-
get trygge ved at overlade 
Himmelbjerg-gruppen til 
Villy, som nu arrangerer 
den 9. golftur, til sydens 
lune vejr.

Salgados Dunas Suite

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…


