
Inkludert:
• Flyreise fra Værnes til Lisboa via Oslo
• Golfbag på fly inkludert.
• 10 netter på Hotel Palacio Estoril, hvor to deler et  

dobbeltrom.
• Buffet frokost inkludert.
• 9 runder Golf på Estoril Golf
• Gratis baller på range
• Velkomstdrink inkludert.
• Fri tilgang til Banyan spa (ekstremt flott og avansert)

17. til 27. Oktober 2018 Fra kr. 13 950,-       

Palacio Hotel, Estoril
Vi hadde flere turer til denne destinasjonen for noen år siden, med stor suksess. Dessverre har det ikke vært brukbare tilbud på fly noen år 
nå, men Norwegian tilbyr nå muligheter via Oslo, med fine flytider. Dessverre ble det ikke mulig å få til tilbud for en uke, men ti dager er vel 
egentlig et veldig bra alternativ.
Palacio i Estoril er ganske enkelt, det BESTE hotellet vi tilbyr. Fantastisk beliggenhet midt i Estoril, med gangavstand til restauranter, kafeer 
og stranda .Service og kvalitet på alt, inkl. frokosten, er utrolig høy, og det er en stor glede å bo på Palacio. Spa-avdelingen er i et eget hus, 
og vi har inkludert fri bruk av dette…det mest fantastiske spa jeg noensinne har prøvd!!!
Transporten til banen skjer med Taxi.. Veldig fleksibelt og det er inkludert i prisen. Turen tar 5 minutter, og da vi kan lagre golfbagene på 
klubbhuset, er det fullt mulig å gå tilbake til hotellet for den som ønsker det.
Golfbanen i Estoril er en av Portugals eldste. Hullene er derfor ikke like lange som på mange nyere baner, men det er viktig å treffe kortklipt 
gress for å få et godt resultat. Klubbhuset er «gammeldags» på en positiv måte, med svært god service!!

Prisen på 13 950,- gjelder for første 10 og innen 15.06.2018.
Ta kontakt med:

Helge Sannes:   917 59 265         helge@sportsevent.no

Se www.sportsevent.no for mer info og bilder av bane og anlegg.

Betingelser
Betaling skjer ved et depositum på kr 3 800,- etter påmeldings-
fristens utløp. Restbeløpet forfaller 3 uker før avreise. Prisene er 
kalkulert etter dagens kurs på Euro (kr. 9,40), og ved vesentlige 
endringer i kursen (mer enn 3%) vil endelig pris bli justert til 
valutakursene pr. fakturadato på hovedfaktura.

Følgende er ikke inkludert:

• Reiseforsikring for den enkelte.
• Mat utover frokost

10 dager på Palacio Estoril  

Valgfrie tillegg:
• Enkeltromstillegg: kr. 4 500,-

Vi inkluderer golf alle dager på Estoril Golf.
Hvis noen ønsker å variere, har vi tilbud på flere av nabobanene 
( Penha Longa, Beloura, Oitavos etc..) grei greenfee inkl trans-
port til banene.
 
Kort sagt…Palacio Estoril er en opplevelse, både for de som har 
vært der før, og nye gjester.
Portugal har mange 5-stjerners hotell, men Palacio er 5 stjerner 
LUX, og det er der veldig få som er!!


