
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/karlstad2019
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
1 december 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Pestana Vila Sol Golf är beläget i mycket populära Vilamoura på sol-
dränkta Algarvekusten. Här erbjuds en perfekt golfresort med mycket bra 
boende direkt vid en härligt grönskande 27-hålsbana i lugn och avkopp-
lande miljö. För Er som önskar shopping, nöjen och svalkande havsbad är 
Vila Sol ett mycket bra alternativ. Bara några minuters taxiresa från Vila 
Sol finner man centrala Vilamoura med den magnifika marinan, ett stort 
utbud av aktiviteter och självfallet intilliggande stränder. Vila Sol är ett 
prisvärt alternativ på Algarvekusten som passar alla soltörstande golfare!

Golfbanan som stått värd för Portuguese Open är mycket trevlig och den 
är belägen i en dal alldeles intill hotellet. De tre 9-hålsslingorna designade 
av Donald Steel utgår ifrån det mysiga klubbhuset och erbjuder golf i 
mestadels pinjeskogsmiljö. Banan är inte alltför tuff att spela, men kräver 
precision från framförallt tee då det ibland kan bli ganska smalt. 
Men misströsta inte, konditionen på banan är bra så man finner ofta 
bollen även om man hamnar utanför fairway. Golfbanan har en fin layout 
och det är en härlig upplevelse att spela i denna vackra miljö.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Faro t/r
•  Busstransfer t/r Arlanda
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Vila Sol
•  7 frukost & 6 middagar
•  5 greenfees på Vila Sol
•  Golfvagn
•  Träning & spel med Fredrik Eliasson  
 samt ytterligare en tränare från 
 Karlstad GK
•  Rangebollar under träning

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

Pris per person     

15.845:- 

Portugal
Pestana Vila Sol är beläget i mycket 
populära Vilamoura på soldränkta 
Algarvekusten. Här erbjuds en golf-
resort med mycket bra boende direkt 
vid en grönskande 27 - hålsbana i 
lugn och avkopplande miljö.

Följ med Karlstad GK till Portugal! 
Vila Sol Golf  | 16 mars -  23 mars, 2019


