
Spanien

Nuevo Portil
Spændende golftur med Himmelbjerg Golf Club og Bravo Tours

Fremragende golfresort i unikke 
naturomgivelser
Nuevo Portil Golf er et skønt golfhotel beliggende i et resortområde kendt for dets gastrono-
mi, fremragende natur og masser af solrige timer. I vil absolut få et fantastisk ophold på hotel-
let med dets store serviceudvalg og faciliteter til ethvert behov. Tæt på hotellet finder I mange 
af de bedste attraktioner, som Huelva har at byde på. Nuevo Portil Golf har en gennemført, 
hyggelig og indbydende atmosfære. Golfbanen er designet af Alfonso Vidaor og kendetegnes i 
særdeleshed af de brede fairways, de bløde greens og den direkte udsigt til de to omkringliggende 
nationalparker. Golf Nuevo Portil er tilknyttet resortet af samme navn, der ligger i de naturskønne 
omgivelser. Banen er udfordrende for golfspillere på alle niveauer. I kan ikke undgå at nyde den 
fremragende udsigt I har udover Atlanterhavet fra flere af hullerne. 

Afrejse Billund lørdag den 12. marts  
Hjemrejse Billund lørdag den 19. marts

Pris pr. pers. i dobbeltværelse med Semi All Inclusive kr.   8.999
Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først) kr. 850

Turleder Preben Pedersen 
Preben Pedersen indbyder til sin 3. golftur som gruppe-
leder for Himmelbjerg Golf Club. 
Han har været golfer siden 2007, hcp. 15.9, er medlem af 
klubbens bestyrelse, og har deltaget i tidligere golfture. 
Bravo Tours er derfor trygge ved at overlade Himmel-
bjerg-gruppen til Preben Pedersen, og deltagerne skal 
derfor kun tænke på at sænke deres putts. Denne tur er 
klubbens 12. Bravo-golftur til sydens varme.

Prisen inkluderer: 
√  Fly Billund – Faro t/r 
√  Bagage 
√  Håndbagage 
√  Transfer lufthavn – hotel t/r 
√  Ophold på Hotel Nuevo Portil 
√  Semi All Inclusive
√  Bidrag til rejsegarantifonden

Golfen inkluderer: 
√  1 stk. golfbag på fly (max 15 kg) 
√   Fri golf (6 runder bekræftet  

 hjemmefra)
√   Manuel trolley
√   Turleder Preben Pedersen

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
√  Afbestillingsforsikring kr. 249  

(skal bestilles inden depositum 
betales) 

√  Årsrejseforsikring kr. 299 
√  Flymad kr. 190 t/r 
√  Eneværelse kr. 850

Tilmelding senest 
1. december 2021

Bindende tilmelding til tourleder 
Preben Pedersen på 

preben.pedersen@himmelbjerggolf.dk
- med fulde navn ifølge pas, adresse, 

fødselsdato, tlf., mailadresse og  
evt. tilkøb. Yderligere oplysninger  

kan indhentes hos Preben Pedersen  
på tlf. 30 16 06 60.  

Hurtig tilmelding - 16 pladser. 
Først-til-mølle-princippet. 

Hcp. max 36.

Nuevo Portil Golf Nuevo Portil Golf

Semi All Inclusive og FRI golf


