Golf & clinic reis
met uw personal (golf) coach Ingmar Harthoorn
Iberostar Selection Lagos Algarve
25 – 29 oktober 2020

Dit nieuwe vijfsterren resort opende zijn deuren op 12 april j.l. en biedt de beste 5-sterren Premium All Inclusive service in de regio.
Een onvergetelijke omgeving aan de kust en slechts op vijf minuten van de historische stad Lagos.
Kamers 220 kamers en suites – luxe kamers met eigen balkon – airco – minibar – satellite tv – gratis WiFi – gratis kluis – premium suites
met eigen zwembad en fantastische uitzichten over de oceaan.
Faciliteiten Spa met panoramisch uitzicht op de oceaan– buitenzwembad met zicht op oceaan – fitness met Fit and Fun programma –
internationaal restaurant met terras en uitzicht op het zwembad. Chique bar met selectie drankjes en lokale wijnen.
Golfbanen Robert Trent Jones II heeft in Lagos een van de mooiste golfbanen van Europa ontworpen, de Onyria Palmares.
Aantrekkelijke 27-holes golfbaan van natuurlijke schoonheid. Maar liefst 23 van de 27 holes kijken uit over zee. Espiche Golf Lagos met
bijzonder clubhuis biedt een unieke en authentieke en uitdagende ervaring in het natuurlijke heuvelachtige landschap. Boavista een
indrukwekkende 18-holes championship Course ontworpen door Britse top architect Howard Swan

Golfarrangement Iberostar Selection Lagos Algarve:
•
•
•
•
•
•
•

25/10/20 heenvlucht Transavia Eindhoven – Faro HV6607 16:15 – 18:15*
4 nachten Double Room op basis van 5 sterren premium all inclusive
4 dagen Avis all inclusive autohuur 3x 9 seater Mercedes Vito bussen
4 greenfees op Espiche, Boavista en 2x Palmares
4 dagen training 2 uur per dag inclusief oefenballen
Begeleiding en lessen van uw professional
29/10/20 terugvlucht Transavia Faro – Eindhoven HV6608 19:10 – 23:05*

Prijs per persoon € 1359,- incl. vlucht en € 25,- administratiekosten per factuur
1-persoonsgebruik van de kamer € 1459,Let op! De vlucht zit in het pakket voor een prijs van € 250,- (per 7/4/20). De prijs is inclusief € 10,- ticket fee, creditkaart kosten, 10 kg handbagage,
15 kg ruimbagage en 15 kg golftas. Op moment van boeken kan dit lager of hoger uitvallen en wordt doorberekend op uw factuur. Uiteraard als uw
ticket duurder was bij boeken van uw reis…heeft u een tegoed bij Transavia voor datzelfde bedrag!

