
Morgado Golf & Country Club Resort, Portimao/Algarve i 
Portugal är ett fyrstjärnig golfresort med 36 hål vid boendet och 
ytterligare en seaside18 hålsbana 25 minuter från hotellet. An-
läggningen är helt perfekt för en veckas golf med utmärkt hotell, 
bra service och allt på plats med 36 utmärkta golfhål. Hotellet har 
fyra trevliga poolområden och utsikten från hotellet är över resor-
tens ena golfbana Morgado Golf Course. Kombinationen med två 
olika golfbanor och ett utmärkt fyrstjärnigt hotell med det säkra 
väderklimatet i Algarve kusten är oslagbart. 

Boende
Det fyrstjärniga hotellet erbjuder 98 rum i mycket bra standard. 
Hotellet erbjuder fri WiFi i hotellets gemensamma utrymmen. 

Golf 
De två belägna golfbanorna Morgado och Alamos intill hotellet 
utgör en fantastisk variation. Ni bor och spelar på anläggniningens 
36 utmärkta hål som passar alla kategorier av golfare. 

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer 
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar 
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet 
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konfe-
rensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar 
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.  

Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se 
Telefon: 0770-220 111

Morgado Golf Resort

13-20 april  & 20-27 april 2019 – Golfskola med Dennis Edlund

Algarvekusten, Portugal

PRIS FRÅN: 15.995:-

Fr Stockholm med SAS plus 13-20 april & 20-27 april 2019

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r med SAS plus inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 20 kg & handbagage + golfbag á 15 kg
Flygplatstransfer t/r på destination

Morgado Golf Resort
 • 7 nätter del i dubbelrum
 • Inkluderar 7 frukost & 5 middagar
 • 5 rundor fördelat på Morgado & Alamos
 • Fria träningsbollar under schemalagd träning
 • Golfskola enligt PRO

Pris per person: 15.995 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 2495 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon

Preliminära flygtider:
Stockholm-Faro 15.05-18.35
Faro-Stockholm 19.35-00.50 (+1 dag)

Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver 
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på 
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder 
kortbetalning. 

Gå vidare till bokningen av denna resa genom att klicka här

360 Travel Group    |   Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov  |   Tel: 0770-220-111   |   bokning@360golf.se

Dennis Edlund | PGA Professional 
Mobil: 0704 912 814 

E-post: dennis@edlundgolf.se

https://www.360golf.se/instruktor/dennis-edlund/

