
Tilmelding til Lene eller Thomas på lindhardtgolf14@gmail.com (2464 5218) 

Tilmelding

Vi starter sæsonen med stil i hyggelige Cascais ved Lissabon. Thomas og 
Nicolaj vil sørge for grundig træning, så I bliver skarpe til sæsonstart. Som 
altid er Lene tovholder på turen, så alle deltagere får en vellykket og 
hyggelig tur! 

Quinta da Marinha Golf  ligger lige udenfor hoteldøren og er designet af 
navnkundige Robert Trent Jones Sr., blandt andet kendt for Valderrama. 
Nogle af hullerne slingrer gennem pinjetræerne med Sintra bjergene på 
den ene side og Atlanterhavet på den anden. For et par år siden gennemgik 
Quinta da Marinha en omfattende renovering, hvor man lavede nogle gode 
ændringer på banen. 

Hotel Quinta da Marinha ligger i udkanten af havnebyen Cascais og er et 
af de få rigtige golfhoteller i Lissabonområdet. Det femstjernede hotel har 
fornyligt gennemgået en større renovering og er blevet mere elegant med 
198 værelser af femstjernet standard. Her er både inden- og udendørs pools, 
et helsecenter med sauna, tyrkisk bad, fitnesssrum og mulighed for diverse 
behandlinger. 

Velkommen! 

PGA Pro Thomas Lindhardt Hansen og Lene Sommer, Værløse Golfklub

Inspirerende og lærerig sæsonstart ved Lissabon REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Lissabon med TAP t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på Quinta da  
 Marinha*****
•  Morgenmad samt velkomst- og afskeds 
 middag inkl. drikkevarer
•  Fri adgang til SPA og indendørs pool
•  5 runder golf på Quinta da Marinha   
 inkl. trolley
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
Udrejse, 23. marts               15:40 - 18:20
Hjemrejse, 30. marts          10:10 - 14:55

TILLÆG:
Enkeltværelse:                                          1.400,- 

Pris per person     

10.995,- 

Forårstur til Portugal med Værløse GK      
Quinta da Marinha  |  23. - 30. marts 2019

Portugal Quinta da Marinha er et skønt 
golfresort med femstjernet hotel . 
Resortets egen golfbane er designet 
af Robert Trent Jones Sr. 


