
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/vastervik-portugal
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
11 september 2022. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

”Det här landskapet är sådant som vi banarkitekter alltid försöker skapa. 
På Praia D’El Rey finns allting naturligt”. Så uttalar sig arkitekten Cabell B. 
Robinson om Praia D’El Rey. Banan rankas som den 13:e bästa på Europas 
fastland och sträcker ut sig vid Atlantkustens otroligt vackra vyer. 
Variationen på golfbanan är ypperlig. Det växlar mellan lätt böljande park-
bana till klassisk seaside med vackra sanddyner som ett naturligt inslag i 
landskapet. Praia D’El Rey erbjuder en golfbana av mästerskapskaraktär 
och passar golfare av alla kalibrer. 

West Cliffs ligger en kort transfer från Praia D’El Rey och erbjuder en 
golfupplevelse utöver det vanliga. Naturen runt banan är storslagen och 
från nästan varje hål har man en fantastisk utsikt över Atlanten. 

Praia D’El Rey Golf & Beach Resort är ett 5-stjärnigt Marriotthotellet 
beläget 800 m från klubbhuset och det håller hög standard och överträffar 
ofta förväntningarna. Nedanför hotellet syns Atlantkusten med dess 
fantastiska stränder. På hotellet finns 179 rum, en del vetter mot havet, 
andra mot golfbanan. På Marriotthotellet finns mängder med faciliteter; 
pooler, gym, spa, barer och flera restauranger i olika stilar med olika utbud. 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Lissabon
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag på flyget
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Marriott Praia  
 D’El Rey Golf & Beach Resort
•     7 frukost & 6 middagar 
•     5 greenfees (3 x Praia D’El Rey, 2 x   
 West Cliffs)
•     Golfträning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:       3.495:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

17.995:- 

Portugal

Följ med Västerviks GK till Portugal!
Praia D’El Rey | 19 - 26 november, 2022

”Det här landskapet är sådant som 
vi banarkitekter alltid försöker ska-
pa. På Praia D’El Rey finns allting 
naturligt”, så uttalar sig den kända 
arkitekten Cabell B. Robinson om 
Praia D’El Rey. 


