
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r  Köpenhamn - Lissabon inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Lissabons flygplats – Aroeira Golf Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på 4* Aroeira Lisbon Hotel
• 4 middagar ink dryck (ca 0,5 flaska vin per person)
• 5 greenfees på Aroeira Pines Classic & Aroeira Challenge
• Rangbollar & träning på golfdagarna

Pris 15 798 kr per person
Enkelrumstillägg 3500 kronor

Ta chansen att inleda nästa års golfsäsong på bästa tänkbara sätt i portugisiska vårsolen på Aroeira Golf Resort! 
Anläggningen har ett perfekt läge cirka 30 minuter söder om Lissabon och knappt 15 minuter från den populära kusten 
Costa da Caparica. På anläggningen finns ett nyöppnat 4* hotell och två mycket trevliga 18-hålsbanor. 

Aroeira Golf är klassisk portugisisk golfmark och består av de två golfbanorna Aroeira Pines Classic (tidigare benmämnd 
Aroeira 1)  och Aroeira Challenge (tidigare benmämnd Aroeira 2). Båda banorna är av park-skogskaraktär och breder ut 
sig på resorten mellan pinjeträden men banorna skiljer sig ändå mycket åt. Pines Classic är av äldre karaktär och invigdes 
redan 1973 och har bla stått värd på Europatouren. Challenge-banan är av modernare snitt från 1999 och som namnet 
påvisar är den lite mer utmanande än sin systerbana och har mer vatten och bunkarar som utmanar dig lite extra. 
Anläggningen har dessutom ett helt nytt närspelsområde för bästa upplägg för veckans träning.

Aroeira Lisbon Hotel stod upp portarna i slutet av 2019 och är ett fyrstjärnigt hotell som ligger på anläggningen mellan 
båda banorna (ca 3-4 min shuttle). Hotellet är lite mindre och mer genuint med ca 60 rum och har en mycket modern 
design. Här bor du i modert inredda rum i ljusa toner. Hotellet har en stor utomhuspool (ej uppvärmd) och ett mindre 
Spa-rum för olika behandlingar. I resan ingår fyra middagar vilket ger ett optimalt upplägg till variation de övriga kvällarna. 
Hotellet äger bland annat en beach restaurang som ligger precis vid kusten ca 5 minuters taxi från resorten. Kustbyn 
Costa da Caparica har ett stort utbud av lokala favoriter och ligger ca 15 min från resorten. Vill du ha mer storstadspuls 
når du Lissabon på knappt 30 minuter. Ett perfekt utflyktsalternativ på den lediga dagen!
För anmälan klicka här>> eller maila prose@golfbreaks.com och ange Malmö Burlöv – Damresan i mailet.
OBS ! Sista anmälningsdag 15 december 2021.

För mer information kontakta Anna Carin Tcpprogolf@hotmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com 08 -52 503 855, tonval 1 (vardagar 09-13). 

Följ med Anna-Carin Carlsson till Aroeira Golf Resort 30 mars – 6 april 2022
- Inled golfsägongen i portugisiska vårsolen på Lissabons senaste golfhotell & 2 populära banor!
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