Quinta Da Marinha, Cascais, Portugal
Fra Værnes til Lisboa

7 dager fra kr. 11 850,-

14. til 21. mars 2020
Quinta Da Marinha

Da har vi både fått tak i flybilletter og i første omgang 12 plasser på Quinta Da Marinha, som ligger en halv time fra flyplassen i Lisboa, og ca
8 minutter med shuttle-bus til sentrale Cascais, med ubegrenset med restauranter og barer. Quinta da Marinha er et fantastisk flott 5-stjerners hotell, som dessuten er helt nyoppusset. Det ligger på egen golfbane designet av Robert Trent Jones Sr. , så vi har lagt alle rundene på
denne banen. For de som ønsker å spille flere baner, har vi tilbud om Penha Longa på «fridagen».
Det går tog fra Estoril ( ti minutter unna) til Lisboa sentrum, og det tar ca 30 minutter. Det er med andre ord ikke mangel på muligheter her.
Vi flyr med KLM fra Værnes via Amsterdam til Lisboa. PÅ Quinta da Marinha er alt veldig kompakt….100m til første tee og klubbhuset,
samme avstand til Driving-range, og 30m fra greenen på hull 18, til hull 19!!

Inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly Værnes - Lisboa via Amsterdam t/r
Bagasje inkludert ( og så går golfbagen gratis ved å melde seg
inn i KLM sin golfklubb. Vi forklarer hvordan dette gjøres!)
Transfer t/r mellom flyplass og hotell
7 netter på Hotel Quinta Da Marinha, to deler dobbeltrom
1 avslutningsmiddag inkl. drikke
Buffet frokost inkludert.
6 runder med golf på Quinta Da Marinha
Ekstra golf på ettermiddagen uten kostnad
Fri bruk av innendørs spaanlegg med Sauna, tyrkisk bad,
pool og treningsanlegg
Wifi på hele hotellet

Betingelser
Betaling skjer ved et depositum på kr 4 000,- etter påmeldingsfristens utløp. Restbeløpet forfaller 3 uker før avreise. Prisene er
kalkulert etter dagens kurs på Euro (kr. 10,00), og ved vesentlige
endringer i kursen (mer enn 3%) vil endelig pris bli justert til
valutakursene 20 dager før avreise.

Prisene gjelder for første 10 og innen 31.12.2019, deretter tar vi
forbehold om prisendringer pga endrede flypriser.
Ta kontakt med:
Helge Sannes 		

917 59 265

helge@sportsevent.no

Valgfrie tillegg:
•
•

Enkeltromstillegg for 7 dager:		
kr 2 300,Spill på Penha Longa i stedet for en av dagene på Quinta
Da Marinha Inkl. golf			
kr 900,-

Følgende er ikke inkludert:
•
•

Reiseforsikring for den enkelte.
Mat utover frokost og avslutningsmiddag

