
For mere information og tilmelding, kontakt:
Lindhardt Golf     
Lene og Thomas  
24 64 52 18  |  lindhardtgolf14@gmail.com 

Information

Forårstur med proerne til skønne Algarve
Morgado  |  19. - 26. marts 2022

Pris per person,    

10.695,- 

Morgado GC har været vært for Portuguese Open i 2018. Det er en åben 
parkbane med brede og indbydende fairways i et bølgende Algarve 
landskab. Greens er store og ganske ofte velbeskyttet af bunkers. Ved 
første øjekast ser banen ganske nem ud at spille, men den har sine 
udfordringer, blandt andet via sin længde. 

Alamos GC er den anden bane på resortet og er noget kortere, men lige så 
naturskøn og bør bestemt ikke anses som nemmere. Fairways er smallere 
og der er lidt flere træer end på Morgado.

Morgado Golf Hotel er et firestjernet hotel med moderne indrettede     
værelser, alle med balkon og med udsigt over Morgado banen. Morgenmad
og middage serveres i hotellets restaurant og frokosten kan indtages i det 
flot beliggende klubhus. Morgado Golf Resort ligger oppe i bjergene ikke 
langt fra Alvor og Portimao, et naturskønt område ca. 15 km fra byerne ved 
kysten.

Lene og Thomas vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere 
får en vellykket og hyggelig tur! 

Velkommen!

PGA Pro Thomas Lindhardt Hansen og Lene Sommer, Værløse Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Faro t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Morgado Golf Hotel****
•  Morgenmad og 6 middage 
•  5 runder golf (3 x Morgado, 
 2 x Alamos)
•  Træning ved PGA Pro inkl. range 
 bolde 
  

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.500,-

Perfekt saesonstart i dejlige Portugal!

Morgado ligger i et naturskønt 
område ved bjergene. Her er det let 
at slappe af og nyde de to skønne 
golfbaner.

Portugal

Perfekt sæsonstart 
i dejlige

Portugal


