
Delfin Playa Delfin Playa

Son Vida - Hul 16 - Par 3

Deadline for tilmelding er fredag 2. november 2015:
Bindende tilmelding på info@lemviggolfklub - og m/ fulde navn, iflg. pas m/adresse, tlf. og hcp, 
samt mailadresse. Tilmeld jer NU - mens der stadig er plads, da turen er begrænset til max. 24 
deltagere.  
Yderligere oplysninger omkring denne hyggelige klubtur hos Bente Knudsen på 97 81 09 20.

Mallorca er et golfrejsemål i verdensklasse 
Et rejsemål med næsten magisk tiltrækningskraft, venlig befolkning, smuk natur, 
spændende kultur, vidunderlig gastronomi, varmt klima og kort flyveafstand! Bo tæt 
på den dejlige strand i Palmanova og i gå-afstand til centrum, hvor du finder fine 
shoppingmuligheder og gode restauranter med udvalg til enhver smag. Mallorca har det 
hele. Du skal blot nyde ferien, og kun tænke på at sænke dine putts. Det bli’r rigtig godt!

Prisen inkluderer: 
• Fly Billund – Mallorca t/r
• Mad om bord på flyet
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• Hotel Delfin Playa, kat. 4
• All Inclusive 
• Præmier
• Dansk rejseleder

• Olietillæg
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Tourledere Bente Knudsen og 

A.P. Christensen,  
Lemvig Golfklub

Golfen inkluderer: 
• Transport af golfbags på fly

• 4 x Golf (Son Vida, Son Quint, 
Son Muntaner, Maioris)

• Bustransfer til banerne

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

(skal tilkøbes før der betales 
depositum)

• Årsrejseforsikring kr. 249
• Havudsigt kr. 200

Tilkøb – fælles buskørsel:
• Der arrangeres fælles bus-

kørsel Lemvig-Billund t/r, og 
tilmelding foregår hos Bente 
Knudsen. Pris kr. 350 pr. pers.

Afrejse fra Billund lørdag den 12. marts 2016
Afrejse fra Palma  lørdag den 19. marts 2016                                                                                

Pris pr. person v/ to personer i dobbeltværelse med All Inclusive kr.  7.398
Tillæg for eneværelse (begrænset antal) kr. 600
Pris for ikke-golfere kr. 5.198
Pris for ekstra uge 10 (uge 12 er udsolgt) eksklusiv golf kr. 3.000

Ta’ med til Golfernes Paradis - og nyd sol, golf, gastronomi og vin

MALLORCA
Klubtur med Lemvig Golfklub og Bravo Tours
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Du skal spille den berømte Son Muntaner  
– Mallorca’s egen ”Valderrama”


