
 

 

 

Svendborg Golf Klub - klubtur 
 
                                      04-10-2019

 
 
 
Golftur til Algarve Portugal 18 -25 april 2020 
 
 
 
Ophold: 
Hotel Salgados Dunas Suites   
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse    kr.  8.198 
Eneværelses tillæg – begrænset antal spørg     kr.  1.750 
    
Prisen inkluderer: 

• Fly Billund – Faro t/r  

• Transfer lufthavn – hotel t/r 

• Ophold på Hotel Salgados Dunas Suites  

• Halvpension på Hotel Salgados Dunas Suites 

• Turleder Christian Haldan 

• Olietillæg 

• Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
 

 
Golfpakke inkluderet: 

• Transport af golfbag på fly 

• 5 x golf (3 x Salgados + 1 x Alamos + 1 x Morgado)  

• Shuttle til/fra Alamos og Morgado 
  

 
Mulige tilkøb, pris pr. person: 

• Afbestillingsforsikring kr. 249 

• Årsrejseforsikring, som kun koster kr. 275 



 

 

Reservation: 
Der er ikke foretaget reservation. 

 
Golf:  
Tiderne er ikke søgt/bekræftet. Ved accept af tilbud aftales de ønskede starttider, som efterfølgende spørges på.  
 
Navneliste/betaling: 
Når bekræftelse er afgivet til Bravo Tours vil pladserne blive reserveret. Herefter aftales med den ansvarlige for 
gruppen, hvornår navneliste sendes til os. Dette vil normalt skulle ske nogle uger efter, at bekræftelsen er givet, men 
altid senest nogle måneder før afrejsen. 

 
Billetter: 
Vi vil altid gerne sammensætte grupperejser efter gruppelederens specifikke ønsker. Som udgangspunkt indeholder og 
præsenterer billetterne vores standardprodukt, mens yderligere tilkøb som udflugter, golf etc. fremgår med en 
bemærkning ”Grupperejse iht. aftale”. Eventuelt tilkøb af halvpension, der er inkluderet i den samlede pris, står som 
”Halvpension kr. 0”. 

 
Flytider: 
Vi forventer, at kunne tilbyde følgende flytider (flytider er med forebehold): 

 
Afrejse fra Billund 15.30 

Ankomst til Faro  18.20 

Afrejse fra  Faro 19.10 
Hjemkomst til Billund 23.50  
 
Endelige afrejse- og ankomsttider fremgår af billetten. Seneste mødetid i lufthavnen på udrejsen er to timer før afrejse. 
 
 
Vi vil gøre alt for, at forarbejdet og planlægningen kommer til at fungere perfekt, og står naturligvis altid til rådighed i 
den forbindelse. Når I har bestilt jeres rejse, modtager I billet med beskrivelse af rejsen, så intet bliver overladt til 
tilfældighederne. 
 
Vi tager forbehold for ledig kapacitet samt tastefejl i tilbuddet. Der henvises endvidere til de generelle bestemmelser på 
www.bravotours.dk 
 
Tilbuddet er gældende fra dags dato og 3 uger frem. 
 
Såfremt I har spørgsmål til vedlagte eller ønsker ændringer - så kontakt mig endelig.  
 

Med venlig hilsen 

Bravo Tours A/S 

 
Louise Bakgaard 

Tel: 70101077 / 96273846 
lobak@bravotours.dk 
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