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Ladies Only @ Montado Golf Resort****, Portugal

Pris:       15.900 kr / person
Datum:   ons 20-27:e okt 2021
I resans pris ingår: 

n Direktflyg Kastrup-Lissabon T&R, inkl flygskatt, resväska & golfbag
n Transfers mellan flygplats och Montado (ca 45 min) 
n 7 nätter i dubbelrum med halvpension, dvs frukost & middag exkl dryck
n 5 förbokade greenfees, varav 4 på Montado inkl hyrvagn samt 1 på Aroeira I
n Träning med Vasatorps tränare inkl rangebollar
n Vingårdsbesök inkl vinprovning samt Lissabon-besök på spelfria dagen

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.100 kr
Frivilliga tillägg: avbeställningsskydd 500 kr

Gör en intresseanmälan ASAP utan förpliktelser så har du förtur när vi tar upp 
bindande anmälan framåt våren. Maila till andreas.waldh@vasatorp.golf eller  
ring 0760-37 05 08. Först den 1:e maj krävs en ej återbetalningsbar anmälnings- 
avgift på 500 kr.  OBS! Begränsat antal platser.

Portugisiska Montado Golf Resort står som värd för 
höstens Ladies Only med Vasatorp. Här finns bra boende 
med en omväxlande parkbana utanför dörren, närbelägna 
vingårdar och Lissabon som givet utflyktsmål.

Ladies Only på mysiga Montado

Vi har förberett en fullspäckad 
vecka med 5 dagars spel kombi-
nerat med nyttig träning.

Montado är en välskött parkba-
na som arrangerat ett flertal in-
ternationella mästerskap, framför 
allt på amatörsidan. Både kul och 
varierande!

Dubbelsidig range och flera när-
spelsområden bäddar för en varia-
tionsrik träning.

Vi kryddar veckan med en runda 
på Aroeira I, en mycket omtyckt 
skogsbana. 

Montado golfresort ligger ca 45 
min från Lissabon flygplats och 
endast 10 min från storstaden 
Setúbal. På spellediga dagen be-
söker vi Lissabon och under veck-
an provar vi viner på en av alla väl-
komnande vingårdar.

På hotellet finns en Spa-avdel-
ning med massagemöjligheter.

Välkommen!

Andreas Waldh,
PGA-professional
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