
Deadline for tilmelding er torsdag 8. december 2016:
Ta’ en glad og hurtig beslutning. Bindende tilmelding til tourleder A. P. Christensen, på  
apll@folkebladetlemvig.dk - med fulde navn iflg. pas, adresse, tlf. og hcp. - samt mailadresse. 
Yderligere oplysninger omkring denne dejlige forårstour kan også indhentes hos  
A. P. Christensen, på tlf. 20 33 04 11.
Begrænset deltagerantal på 24 deltagere. Først-til-mølle-princippet. Hcp. max 36.

TA' MED LEMVIG GOLFKLUB OG BRAVO TOURS PÅ 

KLUBTUR 
TIL SKØNNE COSTA DEL SOL I SPANIEN

Globales Gardenia Park Hotel, Bravo-kat. 3

Et velfungernde hotel, med All Inclusive. Belliggende ved den dejlige strand Carvaja, nær Fuengirola, med skøn 
havudsigt. Globales Park Hotel har en flot have, med pool-område, poolbar og solterrasse. Desuden findes der 
indendørs pool, jacuzzi, sauna, lejlighedsvis underholdning, bar, restaurant og snackbar. Den skønne og hyggelige 
by Fuengirola ligger blot 2 km fra hotellet, og der er gode busforbindelser. Desuden ligger de tre golfbaner, som vi 
spiller, i kort taxa-køreafstand fra hotellet. Det bli’r rigtig godt. Du skal kun tænke på at sænke dine putts.

Prisen inkluderer: 
• Fly Billund – Malaga t/r
• Mad om bord på flyet t/r
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• Ophold på Globales Gardenia 

Park Hotel, Bravo-kat. 3 
• Ophold er med All Inclusive
• Dansk rejseleder
• Olietillæg
• Bidrag til Rejsegarantifonden

• Tourleder A. P. Christensen, 
Lemvig Golfklub

Golfpakken inkluderer:  
• Transport af golfbags på fly t/r, 

max 15 kg
• 2 x Mijas Los Olivos,  

1 x Mijas Los Lagos og  
1 x Chaparral, inkl. buggy

 

• Shuttleservice til banerne de  
4 dage

•  1 x Mijas Los Lagos – uden 
transfer (her snuppes en taxa 
for egen regning)

Tilkøb - fælles buskørsel:  
Der arrangeres fælles buskørsel 
til Billund t/r, og tilmelding foregår 
hos Bente Knudsen.  

Mulige tilkøb: 
• Trolley er ikke inklusive, da flere 

evt. benytter buggy/bærebag 
• Afbestillingsforsikring kr. 195 

(skal tilkøbes før der betales 
depositum)

• Årsrejseforsikring kun kr. 249

Afrejse fra Billund, fredag den 21. april 2017
Hjemrejse til Billund, fredag den 28. april 2017

Pris pr. person v/ 2 pers. i dobbeltværelse kr.   7.498
Eneværelses-tillæg kr. 600 (Begrænset antal – spørg)
Ikke-golfer kr. 4.998

Los Olivos Golf Globales Gardenia Park Hotel Globales Gardenia Park Hotel

Har du ikke oplevet Costa del Sol - har du nu chancen 
på en rigtig hyggelig klubtur.

Herlige golfoplevelser i polo og shorts – og så i 
Spaniens lune april-sol. Det bli’r fantastisk.

A. P. Christensen

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.

MED 
ALL

 INCLUSIVE
OG 

5 X GOLF


