Matchtur til Tenerife
Afrejse 15. november fra Billund og København

MATCHLEDER
Christian Haldan,

HCP 13,6

Hjemmeklub: Svendborg Golfklub
Christian har været med i 6 år hos
Bravo Tours. Christian har spillet golf
i over 25 år. Gennem alle årene i
Svendborg har Christian deltaget i
udvalgsarbejde, og opnået omfattende
turneringsledererfaring i klub- og
unionsregi.
Maksimum 24 deltagere. Begrænset antal pladser, så det
anbefales, at man bestiller turen i god tid. Maks. hcp 36.

Ring 70 10 10 77 eller
bestil på www.bravotours.dk/golf

Dream Noelia Sur
Inkluderet i prisen:
•
•
•
•
•

Halvpension
4 x golf
Hyggelige samvær og aftergolf
Transport af golfbag
Velkomst drink ved infomationsmødet
• Transport til/fra golfbanerne

•
•
•
•
•
•

Professionel matchleder
Flotte præmier
En velkomstgave fra Bravo Tours
Afslutningsmiddag på hotellet
Mad på flyet
Transport til/fra lufthavnen

Tilkøb:
•
•
•
•

Ekstra uge kr. 3.500 uden golf
Begge matchture kr. 19.998
Eneværelsestillæg kr. 1.200
Ekstra golf fra kr. 570

Golftider:
Dato
16.11.2015
17.11.2015
19.11.2015
20.11.2015

Prisen pr. person kr.
Pris non-golfer kr.

Bane
Las Americas
Golf del Sur (nord og syd)
Adeje Championship Courses
Golf del Sur (Syd og Links)

10.498
7.998

Match 2016-13a

Tenerife så meget at byde på, at 2 uger nemt kan bruges.
Alene golfbanerne kræver 2 uger, og så har man også
Spaniens højeste bjerg Teide, som er et besøg værd. Vi har
en del gæster, som har rejst til dette hotel i mange år, og nu
har vi sammensat turen på bedste måde.
Denne tur byder på et af byens bedst placerede hoteller
som gør, at man kan gå sin aftentur og få lidt liv omkring
sig. Las Americas har masser af butikker og restauranter, så
på fridagen kunne man evt. tage ud og spise. La Gomera er
naboøen, og vi kan varmt anbefale at tage en tur derover,
hvor en meget speciel bane venter.
Christian Haldan glæder sig til at vise jer alle, hvor dejlig en
ø Tenerife er, og at vejret i november er ideelt til golf og
oplevelser.

