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QUINTA DA MARINHA GOLF RESORT
Golfresa till Portugal, Quinta da Marinha 

Datum 5-12 nov 2015
Pris inkl flyg, halvpension, 5 dagar golf mm endast 14 995:-

Quinta Da Marinha Golf Resort

Bara några minuters bilväg från nöjeslivet i Cascais och Estoril 

ligger Quinta da Marinha som är ett femstjärnigt hotell med 

tillhörande golfanläggning. Du bor direkt vid banan, med bl.a. 

klubbhus, restaurang, bar, tennisbanor, fitness center och pooler 

i omedelbar närhet. Perfekta alternativ efter en lång dag på 

golfbanan. 

Golfbanan

Golfbanan Quinta da Marinha, i Cascais har en fantastisk utsikt 

över Atlanten och Sintra bergen. Banan är en typisk Robert 

Trent Jones skapelse med upphöjda greener och utslagsplatser, 

många bunkrar i spel och som väntat, några vattenhinder. Varje 

hål är unikt och du kommer få användning för alla klubbor i 

bagen.

Några minnesvärda hål är t.ex. Hål 5, ett par 3 hål där du spelar 

över en stor sjö till en förhöjd green väl skyddad av fyra bunkrar 

eller Hål 10 som är en vacker Par 5a med två sjöar, alla slag 

måste vara väl genomtänkta för att inte straffas av vattenhin-

dret. Ett av de mest kända hålen i Portugal är hål 13, ett par 4 

hål med utsikt över Atlanten, vars bild använts under många år 

för att främja “Golf i Portugal” utomlands.

Läs mer på www.nordiskagolfskolor.se

Följ med Delsjö GK & PGA Professional             David Olsson

David Olsson
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“BEST CHAMPIONSHIP COURSE IN 
THAILAND” 2011-2014, “

“BEST COURSE I ASIA PACIFIC 2014, “

“BEST CHAMPIONSHIP COURSE 
I ASIA PACIFIC 2014”OCH”

“TOP 100 UTANFÖR USA “, 
GOLF DIGEST 2012-2013.

Bokning & Bekräftelse

Vid anmälan erhåller du faktura på anmälningsavgift samt övrig informa-
tion om betalning. För att boka din plats på resan skicka ett e-post med-
delande med följande information:

Skickas till e-post: 
bokning@nordiskagolfskolor.se
Rubrik: 
Resa med “Tränarens namn” “Datum för resa”

Anmälan:
Namn (enligt pass),  E-post & Telefonnummer
Enkelrum eller Dubbelrum

Boendet är 
precis på banan!

Quinta da Marinha
Avresa: 5-12 november 2015
Flyg: Göteborg  - Lissabon t/r
Inkl samtliga skatter + 1 incheckat bagage + 1 golfbag + 1 
handbagage samt transfer tur & retur flygplatsen
Del i DBL med halvpension, 7 frukost & 5 middagar
5 rundor golf,  
Fria träningsbollar under två timmar/dag under fem dagar
 
Pris per person: 14 995:- 
(varav 3000:- i anmälningsavgift)
Tillägg för enkelrum: 2495:-
Begränsat antal platser

Anmälan och bokning
Anmälan senast 31 september 2015, anmälan är bindande 
och anmälnings avgift återbetalas ej.  
Bokning sker online på nordiskagolfskolor.se eller enligt 
anvisningar till höger. 

Information av PRO
För mer information om golfresan ta kontakt med  
David Olsson
Klubb: Delsjö GK
Tele: 073-3916146
Mail: david.olsson@pgasweden.com

 
 
Vid eventuella frågor kring researrangemanget går det bra att 
kontakta Nordiska Golfskolor och Eric Bremberg på: 
e-post: eric@nordiskagolfskolor.se 
eller på telefon 08-549 000 60.


