
Nu är det dags att se till att 2023 blir ett roligt år på golfbanan och inleds på bästa tänkbara sätt med en träningsresa 
söderut! Följ med till Praia D´El Rey Golf & Beach Resort som ligger ca en timme norr om Lissabon och breder ut sig 
längs Atlantkusten. Resorten är bland dom allra bästa i Europa med välmeriterade golfbanor av mycket hög klass. 
Anläggningen har såväl 5-stjärnigt hotell, lägenheter och villor samt flera restauranger. Praia D´El Rey har allt en 
golfare kan tänka sig, följ med på en fantastisk golfresa till Portugal!

Golfbanorna tillhör några av Portugals mest populära golfbanor och bjuder på vackra utsikter över havet på många av 
hålen. Praia D´El Rey är den äldsta banan med sina 20 år, medan West Cliffs blev klar så sent som i juni 2017. Den 
gamla banan är mycket varierad med hål som går helt ner till havet och några mer skyddade inne bland pinjeträden. 
Variationen gör banan mycket rolig att spela och på hålen nere vid kusten har vinden en stor påverkan och kommer 
utmana dig lite extra. West Cliffs ligger ca 10 minuters transferresa bort och blev rankad som den bäste nybygda 
banan i Europa 2017. Banan ligger uppe på klipporna med utsikt över havet på alla hålen och har en spännande, 
modern och utmanande design med ondulerade greener innramade av bunkrar.  

Marriott Praia del Rey är ett 5-stjärnigt Marriotthotell med 177 rum. Precis nedanför klipporna framför hotellet slår 
Atlantens vågor in och Praia D ́El Rey GKs hål 10 och 11 ligger i direkt anslutning. Hotellet har flera restauranger, en 
trevlig bar och ett mycket fint Spa med en stor inomhuspool,  perfekt för stela golfmuskler. I resan ingår fem 
middagar på hotellet. Övriga kvällar finns möjlighet att inta middagarna på andra restauranger på resorten eller 
varför inte dela på en taxi in till kustpärlan Peniche eller charmiga Medeltidsstaden Óbidos för att utforska det lokala 
utbudet av trevliga restauranger.

För anmälan: Klicka här >> 
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Inkluderat i resan:
• Direktflyg Kastrup - Lissabon t/r ink resväska & golfbag
• Flygplatstransfer t/r
• 7 nätter i delat dubbelrum på Marriott Praia D’El Rey 
• Frukostpension + 5 middagar
•  3 greenfees på Praia D´El Rey ink rangebollar & shuttle*
•  2 greenfee West Cliffs ink rangebollar & shuttle* 
*Extra 9 hål gratis i mån av plats efter avslutad runda.
• Träning & rangebollar på golfdagarna

17 698 kronor per person      
Enkelrumtillägg: 2 900 kronor

För mer information kontakta Peter eller Theres Larsson
Kontaktperson Golfbreaks: Fredrik Wickman prose@golfbreaks.com

Följ med på S:t Arild GKs populära träningsresa tillsammans med 
Peter & Theres till Portugal och populära Praia D´El Rey 28 mars-4 april 2023

Inled golfsäsongen med härliga golfdagar på portugisiska Silverkusten!

https://forms.gle/EH675dqhwT4hQrTVA
mailto:prose@golfbreaks.com

