
Når det kedelige novembervejr rammer Hammel - ta’r vi på golftur til det lune    

SYDSPANIEN
Hyggelig klubtur med Hammel Golf Klub og Bravo Tours

STØT 
DIN KLUB

OG DIG SELV:
Når du rejser på golftour  

med Bravo Tours, støtter du  
din klub, da Bravo Tours  

udbetaler et beløb på hver 
købt golfrejse.

Deadline for tilmelding er
søndag den 3. juni 2018

Bindende tilmelding til Erik Bendsen på 
bendsen@mail.dk med fulde navn ifølge 

pas, adresse, tlf. og mailadresse.

Yderligere oplysninger omkring denne 
dejlige efterårstur kan indhentes hos 

Erik Bendsen på tlf. 20 98 99 80.

Der er kun 32 pladser.

Hotel Nuevo Portil

Nuevo Portil Golf

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Hotel Nuevo Portil 
Bravo-kat. 4

Her finder I også et specielt område 
dedikeret til helse- og velvære, hvor I 

kan slappe helt af og nyde afstressende 
behandlinger. Indebærer bl.a. en 

pool, sauna, dampkabine, fitnessrum, 
opvarmede loungesenge, samt div. 

massage- og kropsbehandlinger, som 
ubestridt gør jeres golfophold endnu 

mere uforglemmelig.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Halv-
pension 

og 5 x golf

Nuevo Portil Golf - populært golfresort - lige ved stranden
Området Costa de la Luz er endnu ret uopdaget, og er som en konsekvens heraf kendt for sin stille, rolige og 

afdæmpende atmosfære, og med en smuk og malerisk natur. Nuevo Portil Golfresort er absolut 
ingen undtagelse. Hotellet er beliggende blandt disse skønne omgivelser.  

Du skal altså blot nyde golfferien, og kun tænke på at sænke dine putts.  Det bli’r bare så godt.

Afrejse Billund lørdag 3. nov. kl. 16.10 - Hjemkomst Billund lørdag 10. nov. kl. 14.50
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med halvpension kr.       6.598
Ikke-golfer kr. 5.998  ·  Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg!) kr. 1.100

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund – Faro t/r
+  23 kg bagage og 10 kg håndbagage t/r
+  Mad ombord på fly t/r
+  Transfer lufthavn/hotel t/r
+  Ophold på Hotel Nuevo Portil,  

Bravo-kat. 4
+  Halvpension
+  Dansk rejseleder, begrænset service
+  Olietillæg
+  Bidrag til Rejsegarantifonden
+  Turleder Erik Bendsen,  

Hammel Golf Klub

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbag, max 20 kg
+  5 x golf på Nuevo Portil Golfresort,  

gå-afstand fra hotellet

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 195  

(tilkøbes før der skal betales depositum)
+  Rejseforsikring kr. 298
+  Bo alene kr. 1.100 (begrænset antal, 

spørg Erik Bendsen)

Vi genta’r 
succesen 
fra 2017

TUREN ER UDSOLGT!


