
All Inclusive og 4 x golf
på Azorerne i hele maj

Spil golf i PortugalFri golf
fra kr. 5.499

Med os kommer du aldrig rigtig ’out of bounds’

Golfrejser

fra kr. 5.999

Bethaniagade 40 
7400 Herning  

golf@bravotours.dk

Tlf. 96 27 38 80

Velkommen til 
Bravo Golfs 
fantastiske, 
grønne verden. 
Vi sammensætter 
golfrejser til alle Bravo 
Tours’ rejsemål med 
fokus på de bedste 
golfoplevelser. 

- en del af Bravo Tours

Peder Hornshøj
Stifter og direktør 

i Bravo Tours

Lad os ta’  
slæbet...



Belek er uden sammenligning et fantastisk golfrejsemål. 
Beleks golfresorts er kort sagt i en liga for sig, og få 
steder i verden finder du så lækre hoteller som her. Er du 
til luksus, All Inclusive og topklasse-baner få skridt fra 

hotellerne, så er Belek en oplagt mulighed til din næste 
golfrejse. Derudover ligger Belek kun en halv times kørsel 
fra Antalya lufthavn – nemt og bekvemt!

Belek
Resorts og 
golf i absolut 
verdensklasse

Fordi Belek er det ultimative  
golfområde i Europa – du får det 
ganske enkelt ikke bedre

Fordi Beleks hoteller er af en  
højere standard end noget andet 
sted i verden

Hvorfor vælge Belek?

Luksus fra start til slut

Tyrkiet - Belek

Lykia World
Dette fantastiske hotel ligger direkte ved 
Lykia Link Antalya golfbane. Foran hotellet 
ligger en 2,5 km lang strand, og du bor med 
et stort All Inclusive-udvalg. Efter en dag på 
fairway, kan du nyde en af de skønne pools 
eller lidt selvforkælelse i hotellets spa.

Inkluderet:
• Fly tur/retur 

• Dobbeltværelse med All Inclusive 

• 4 x eller ubegrænset golf på Lykia Links

All Inclusive

Rejs fx 1 uge pr. person fx

marts fra kr.  6.699 
maj fra kr.  7.999 

sep og okt fra kr.  8.999

Rejs fra Aalborg, Billund og København



Tyrkiet - Belek

Sirene Belek
Et luksushotel med mange faciliteter såsom syv 
forskellige restauranter, flere barer, forskellige 
pools – herunder en olympisk pool, pool med van-
drutsjebaner og en indendørs pool – spa, wellness 
og masser af underholdning for alle aldre. Du bor 
900 meter fra Antalya Golf.

Inkluderet:
• Fly tur/retur 

• Dobbeltværelse med All Inclusive 

• 4 eller 5 x golf på Sultan og Pasha 

• Shuttleservice til og fra banerne

All Inclusive

Rejs fx 1 uge pr. person fx

marts fra kr.  9.799 
maj fra kr.  10.899 

sep og okt fra kr.  9.699

Rejs fra Aalborg, Billund og København

Selvom golf er en forholdsvis ny aktivitet i Tyrkiet, har Be-
lek allerede flere golfbaner, der hører til blandt Europas 
bedste. Med hjælp fra britiske golfbanearkitekter og det 
tyrkiske turistministerium, er golfinteressen i og omkring 
Belek nærmest eksploderet, hvorfor du nu kan opleve 

et sandt golfmekka med baner af høj standard, kort af-
stand mellem banerne og et vidunderligt klima.
Prøv fx Antalya Golfklub, der byder på to 18-hulsbaner 
herunder Sultan, som altid er at finde på top 100 over de 
bedste golfbaner i verden.

Et golfmekka i et skønt klima



Tyrkiet - Belek

Gloria Verde Resort
Hyggeligt hotel – særligt velegnet til par eller voksne venner

Inkluderet:
• Fly tur/retur 

• Dobbeltværelse med All Inclusive 

• 4 x golf på Gloria Golf Club

Tyrkiet - Belek

Gloria Golf Resort
Lækkert luksushotel med faciliteter for hele familien

Inkluderet:
• Fly tur/retur 

• Dobbeltværelse med All Inclusive 

• 4 x golf på Gloria Golf Club

All Inclusive All Inclusive

Rejs fx 1 uge pr. person fx

marts fra kr.  9.399 
maj fra kr.  9.999 

sep og okt fra kr.  9.999

Rejs fra Aalborg, Billund og København

Rejs fx 1 uge pr. person fx

marts fra kr.  9.899 
maj fra kr.  10.799 

sep og okt fra kr.  9.999

Rejs fra Aalborg, Billund og København

Gloria Golf Club har tre baner med 45 golfhuller i alt. Ba-
nerne er kendte for at adskille sig meget fra hinanden, så 
du er sikker på mange nye og spændende golfoplevelser, 
selvom du spiller flere dage i træk.
Old Course er flere gange blevet besøgt af European 
Senior Tour, og New Course er en mellemting mellem en 

skov- og parkbane, der kræver stor akkuratesse. På den 
9-hullede Verde Course har hvert hul to tee-steder, så 
banen kan spilles som to forskellige ni-huls runder. Bor du 
på et af Gloria-hotellerne, har du nem adgang til alle tre 
baner. 

Gloria Golf Club: Tre fremragende og varierende golfbaner



Den spanske ferieø har været med i Bravo Golfs rejsesamling lige 
siden, vi sendte de første gæster afsted på golfferie for mere end 20 
år siden. I dag er det fortsat et af vores gæsters mest efterspurgte 
rejsemål, uanset om de spiller golf eller ej.

Med mere end 20 pragtfulde baner og 300 solskinsdage om året, er 
Mallorca et oplagt rejsemål for golfspillere. Glæd dig blandt andet til 

at spille øens ældste og mest legendariske bane, Golf Son Vida, fra 
1964. Vi anbefaler også, at du går en runde på Golf Santa Ponsa, der 
byder på udfordringer for selv den mest garvede golfspiller. 

Vil du krydre golfturen med andre oplevelser, er det nemt at leje bil, 
så du kan opleve øens smukke landskaber, fantastiske strande og 
hyggelige byer. 

Hvorfor vælge 
Mallorca?

Fordi Mallorca tilbyder 20  
baner i topklasse

Fordi du skal spille golf på  
Middelhavets smukkeste ø

Fordi du skal spille golf på meget 
velplejede baner

Fordi Bravo Tours kan tilbyde dig 
attraktive golfpakker og matchture

Den korte flyvetur, den fantastiske natur, gastronomi og strande i kombination med mere end 20 golfba-
ner gør, at Mallorca fortsat er blandt de mest populære rejsemål i hele Bravo Golfs imponerende samling! 

Hotel Agua Beach 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med morgenmad

• 4 x golf -  2 x Son Vida, 1 x Son Muntaner og 

1 x Son Quint

Rejs fra Billund, Aalborg og København  

Hotel Seramar Comodoro Playa 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med halvpension

• 4 x golf – 2 x Bendinat og 2 x Santa Ponsa  

Rejs fra Billund, Aalborg og København

Hotel Globales Palma Nova 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med All Inclusive
• 4 x golf – 2 x Son Vida, 1 x Son Muntaner og 

1 x Son Quint 

Rejs fra Billund, Aalborg og København

1 uge pr. person fx
marts fra kr.  6.999 
april fra kr.  6.999
maj og juni fra kr.  6.799
juli og august fra kr.  6.999
september og oktober fra kr. 6.999

1 uge pr. person fx
marts fra kr.  6.999 
april fra kr.  6.999
maj og juni fra kr.  7.199
juli og august fra kr.  8.199
september og oktober fra kr. 7.999

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  6.999
juli og august fra kr.  8.999
september og oktober fra kr. 7.999

Mallorca 
Den solrige ø, 
der har det hele 



På den 155 kilometer lange kyst mod Atlanterhavet ligger mere end 20 
førsteklassesbaner, som du kan spille på året rundt på grund af det milde klima. Om 
sommeren er her liv og aktivitet overalt. I vintermånederne er tempoet lavere, og der 
er bedre tid og plads til at nyde både golfbanerne og alt det andet, Algarve-kysten 
byder på. 

Bravo Golf tilbyder golfrejser til byerne Vilamoura og Albufeira. Ved begge feriebyer 
ligger mange af de gode golfbaner indenfor kun 20-30 minutters kørsel. I Vilamoura 
er der en malerisk og pulserende marina, mens Albufeira har skønne restauranter og 
nogle af kystens bedste strande. 

Morgado Golf & Country 
Club
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse m/morgenmad

• 5 x golf – 2 x Morgado, 2 x 

Alamos og 1 x Salgados

Pinhal da Marina
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Lejlighed m/ balkon eller terrasse

• 4 x golf - 2 x Pinhal, 1 x Laguna 

samt 1 x Millenium

Penina Hotel & Golf 
Resort
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse m/morgenmad

• Ubegrænset golf på 27 huller

Salgados Dunas Suites
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse m/morgenmad

• 5 x golf – 3 x Salgados, 1 x 

Alamos og 1 x Morgado

Algarve 
Mere end 20 baner af 
international klasse

Rejs fra fx   
Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  5.499 
sep og okt fra kr.  5.699

Rejs fra fx   
Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  7.699 
sep og okt fra kr.  6.999

Rejs fra fx   
Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  6.999 
sep og okt fra kr.  7.599

Rejs fra fx   
Billund og København

1 uge pr. person fx
12. marts fra kr. 4.990 
sep og okt fra kr.  5.799

Fordi Algarve er et af Europas absolut bedste golfrejsemål

Fordi kysten tilbyder mere end 20 fantastiske golfbaner

Fordi du får skøn gastronomi kombineret med charme-
rende feriebyer

Hvorfor vælge Algarve?

Portugal er
Europas bedste 

golfdestination 2021
World Golf Awards



The Residences Islantilla 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Lejlighed med morgenmad

• 5 x golf -  3 x Islantilla Golf og 2 x Isla  

Canela/Valle Guadiana Links/Nuevo Portil/

Bellavista

Nuevo Portil Golf 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med halvpension
• Ubegrænset golf 

DoubleTree by Hilton Islantilla 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med halvpension
• 5 x golf på Islantilla Golf

Rejs fra Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  4.999 
juli og august fra kr.  6.699
september og oktober fra kr. 5.299

Rejs fra Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  5.499 
september og oktober fra kr. 5.999

Rejs fra Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  6.799 
juli og august fra kr.  8.999
september og oktober fra kr. 8.899

Spil golf på de baner og i et af de områder, som 
spanierne selv foretrækker.

Costa de la Luz, eller Lysets Kyst, strækker sig 
fra Gibraltarstrædet i øst til Huelva og den 
portugisiske grænse i vest. Her finder du det 
autentiske Spanien med hyggelige byer og smuk 
natur. Kysten har flere fantastiske golfresorts, som 
ligger lige ud til tee-stedet.

Vil du til spanske Costa de la Luz, kan du flyve 
med Bravo Golf til Faro Lufthavn i det sydlige 
Portugal. Derfra er der ca. en times transport, som 
vi selvfølgelig kan arrangere for dig. 

Costa de la Luz  
Spil golf på lysets kyst



På solkysten skinner solen året rundt, og områdets hyggelige gader 
danner de perfekte rammer for feriestemningen. Costa del Sol 
er fyldt med oplevelser, og derfor vender mange danskere gang 
på gang tilbage til området. Det er uden sammenligning et af 
danskernes mest elskede rejsemål – også når det kommer til golf. 
Med Bravo Golfs fleksible rejsetider bestemmer du selv, hvor længe 
du vil rejse – lige fra en forlænget weekend til flere ugers golfferie.

Et ægte golfparadis
Langs den spanske kyst finder du mere end 50 smukke og varierende 
golfbaner. Her er virkelig noget for enhver smag og ethvert niveau! 
Spil for eksempel den hyggelige og flotte Torrequebrada-bane, 
som er kendt for sine lynhurtige greens. Det er uden tvivl en ”must 
go”-bane, hvis du besøger Fuengirola eller Torremolinos. Glæd dig 
til en golfferie med et væld af baner og muligheder på den spanske 
solkyst.

Flyv som du vil til et af danskernes foretrukne golfrejsemål

Costa 
del Sol 

Fordi solkysten tilbyder mere end 50 baner i topklasse

Fordi der findes alle typer af baner –  
i såvel prisleje som sværhedsgrad

Fordi sæsonen er længere end noget andet sted

Fordi Bravo Tours kan tilbyde dig golf sammen med rejser 
af forskellig varighed - lige fra forlængede weekender til 
longstays

Hvorfor vælge Costa del Sol?

Lauro Golf
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Lejlighed m/morgenmad

• Ubegrænset golf

Globales Gardenia Park
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse m/All Inclusive

• 4 x golf – 4 x Mijas

Sol Marbella Estepona - 
Atalaya Park
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse m/morgenmad

• 4 x golf

Cordial Mijas Golf
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Studio lejlighed m/morgenmad

• 3 x golf

Rejs fra fx Aalborg,  
Billund og København

1 uge pr. person fx
april og maj fra kr.  7.299 
juni og juli fra kr.  6.799
sep og okt fra kr.  6.999

Rejs fra fx Aalborg,  
Billund og København

1 uge pr. person fx
april og maj fra kr.  5.999 
sep og okt fra kr.  6.199

Rejs fra fx Aalborg,  
Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  8.199 
sep og okt fra kr.  7.299

Rejs fra fx Aalborg,  
Billund og København

1 uge pr. person fx
maj og juni fra kr.  6.399 
sep og okt fra kr.  6.499

Golf for enhver 
smag og ethvert 
talent 



Det er intet mindre end en fryd for øjet at spille golf på de to baner 
på São Miguel, den største og vigtigste ø på Azorerne. Fryden skyl-
des, at farverige blomster som azalea, hibiscus, hortensia står i fuldt 
flor op til fire gange om året, fordi der altid er fugtigt og varmt på 
atlanterhavsøerne. Faktisk er det sjældent under 16 grader i vinter-
halvåret og over 26 grader i sommerhalvåret. Øen har to golfbaner, 
hvis fairways som regel er indrammet af blomstrende farveorgier.

To baner med gode starttider
Der findes to rigtig gode baner på øen - Batalha, der ligger ca. 
20 minutters kørsel fra Ponta Delgada, og Furnas, der ligger i det 
smukke område af samme navn. Begge baner er kendetegnet ved 
de naturskønne og fredelige omgivelser. Her er færre spillere end på 
mange andre golfrejsemål, og det er ofte lig med gode starttider. Så 
har du god mulighed for prøve nogle af de andre skønne oplevelser, 
øen byder på. 

Fairways indrammet af farverige blomster

Azorerne

Fordi banerne er omgivet af smuk og bjergtagende natur

Fordi du ofte kan få attraktive starttider

Fordi her er behagelige temperaturer året rundt

Fordi du kan kombinere dagene på golfbanen med unikke 
naturoplevelser

Hvorfor vælge Azorerne?

Hotel Ponta Delgada 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med morgenmad

• Ubegrænset golf i maj derefter 4 x golf 

Rejs fra Billund og København  

5.539 6.999 6.299
5.999 6.999 6.799
6.259 6.999 6.499
5.999 6.999

Hotel Azoris Royal Garden 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med morgenmad

• Ubegrænset golf i maj derefter 4 x golf  

Rejs fra Billund og København

Hotel Marina Atlântico 
Inkluderet:
• Fly tur/retur

• Dobbeltværelse med morgenmad

• Ubegrænset golf i maj derefter 4 x golf 

Rejs fra Billund og København

5.439 6.239 6.199
1 uge pr. person fx
maj fra kr.
juni fra kr.
juli fra kr.
august fra kr.
september fra kr. 

1 uge pr. person fx
maj fra kr.
juni fra kr.
juli fra kr.
august fra kr.
september fra kr. 

1 uge pr. person fx
maj fra kr.
juni fra kr.
juli fra kr.
august fra kr.

Kombinér golf i smuk 
natur med fantastiske 
udflugter



Elba Carlota 
Inkluderet:
• Fly tur/retur
• Dobbeltværelse med halvpension
• 3 x golf – Fuerteventura Golf Resort
• Shuttleservice til golfbanen

Lejligheder Lara 
Inkluderet:
• Fly tur/retur
• Lejlighed med morgenmad
• 3 x golf – 2 x Anfi Tauro og 1 x Salobre Old

Bahia Principe Sunlight 
Costa Adeje 
Inkluderet:
• Fly tur/retur
• Dobbeltværelse med All Inclusive
• 3 x golf – 2 x på las Americas og 1 x Adeje

FuerteventuraFuerteventura Gran Canaria Tenerife

Spil golf på De Kanariske Øer
De Kanariske Øer lokker mange til med spektakulære strande, betagende 
natur og ikke mindst spændende golfbaner. Gran Canaria og Tenerife har 
hver fire baner, Fuerteventura har tre, mens Lanzarote har to forskellige 
golfbaner.

Fuerteventura
Et solsikkert klima og 3 forskellige golfbaner, der 

udfordrer golfspillere på ethvert niveau

Greenfee fra kun kr.

499

Vi kan
sammensætte

golfrejser til alle
vores hoteller på

De Kanariske 
Øer

Prøv fx 
Fuerteventura Golf 

der er tidligere vært 
for Spanish Open på

Europa Touren

Rejs fra Aalborg, Billund og København

1 uge pr. person fx
marts og april fra kr.  6.499 
oktober og november fra kr. 6.899

Rejs fra Aalborg, Billund og København

1 uge pr. person fx
marts og april fra kr.  5.599 
oktober og november fra kr. 5.899

Rejs fra Aalborg, Billund og København

1 uge pr. person fx
marts og april fra kr.  8.499 
oktober og november fra kr. 9.999



Matchtursprogram
Ta’ med på en af Bravo Golfs populære matchture, der er den optimale ferieform for dig, der både vil  
nyde rejsemålet, stemningen og de fantastiske golfbaner med andre danskere, der deler din passion.

Alle nedenstående matchture er inklusive golfbag, transfer, præmier, trolley, shuttle til banerne, 
aftergolf på hotellet og afslutningsmiddag

Afrejsedato Rejsemål Hotel + pension Matchleder Golf runder Pris

17. september Mallorca Hotel Seramar Comodoro Playa med halvpension Christian Spangsberg 4 x golf 11.399

25. september Costa del Sol Gardenia Park med All Inclusive Juul Andersen 4 x golf 9.799

01. oktober Mallorca Hotel Globales Palma Nova med All Inclusive Jørgen Simonsen 4 x golf 10.799

08. oktober Mallorca Hotel Globales Palma Nova med All Inclusive Jørgen Simonsen 4 x golf 11.199

08. oktober Algarve Salgados Dunas Suites med morgenmad Juul Andersen 5 x golf 10.299

08. oktober Belek Titanic Deluxe Golf Belek med All Inclusive Jørgen Munk 4 x golf 12.799

08. oktober Costa del Sol Cordial Mijas Golf med halvpension Christian Spangsberg 4 x golf 10.299

13. november Belek Gloria Verde Resort med All Inclusive Poul Steffensen 4 x golf 9.799

14. november Fuerteventura Elba Carlota med halvpension Jørgen Simonsen 4 x golf 11.999

22. november Belek Cornelia Diamond Golf Resort & Spa med All Inclusive Poul Steffensen 4 x golf 13.199

Se flere matchture og detaljeret program på www.bravotours.dk

Bravo Golfs matchledere glæder sig til at spille golf med dig!

Christian Spangsberg  Juul Andersen Jørgen Simonsen

Jørgen Munk  Poul Steffensen Christian Haldan

Andreas Lehmann Jacobsen Luise Winther

Skal vi arrangere din næste golfrejse?

Bravo Golf tilbyder et væld af forskellige 
golfrejser – lige fra individuelle 
ferier til grupperejser, matchture og 
klubarrangementer. 

Kontakt os for at høre mere om 
mulighederne.

golf@bravotours.dkTlf. 96 27 38 80



Tilbuddene er gældende så længe lager haves. Alle priser er pr. person ved min. 2 personer 
pr. værelse ekskl. flytillæg. Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte afgange og prisændringer.

Bethaniagade 40 · 7400 Herninggolf@bravotours.dkTlf. 96 27 38 80

Afrejse-
dato

Rejsemål Hotel/lejlighed Golf 
runder

FØR 
pris

Messepris Spar 
op til

09. apr Belek Voyage Belek Golf & Spa med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 10.999 9.999 1.000

20. apr Belek Titanic Deluxe Golf Belek med All Inclusive - kat. 5 3 x golf 8.299 7.399 900

23. apr Belek Lykia World med All Inclusive - kat. 4+ 4 x golf 7.999 6.999 1.000

30. apr Belek Kaya Palazzo med All Inclusive - kat. 5 3 x golf 10.499 9.999 500

14. maj Belek Sirene Belek med All Inclusive Ultra - kat. 4+ 4 x golf 10.799 9.799 1.000

28. maj Belek Sueno Golf Hotel Belek med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 8.799 7.999 800

03. sep Belek Cornelia De Luxe Resort med All Inclusive - kat. 5 3 x golf 11.099 9.999 1.100

10. sep Belek Kaya Belek med All Inclusive - kat. 4 4 x golf 8.899 8.399 500

17. sep Belek Cornelia Diamond Golf Resort & Spa med All Inclusive - kat. 5 3 x golf 12.599 11.999 600

17. sep Belek Sueno Deluxe med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 10.599 9.399 1.200

01. okt Belek Maxx Royal Belek Golf Resort med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 19.599 18.299 1.300

01. okt Belek Gloria Verde Resort med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 10.999 9.999 1.000

08. okt Belek Gloria Golf Resort med All Inclusive - kat. 5 4 x golf 10.999 9.999 1.000

23. apr Mallorca Hotel Agua Beach med morgenmad - kat. 4 4 x golf 9.399 6.799 2.600

30. apr Mallorca Son Caliu Lejligheder - kat. 3+ 4 x golf 7.999 7.499 500

30. apr Mallorca Globales Pionero & Santa Ponsa Park med halvpension - kat. 3+ 4 x golf 6.599 5.799 800

07. maj Mallorca Hotel Seramar Comodoro Playa med halvpension - kat. 4 4 x golf 8.099 6.999 1.100

07. maj Mallorca Hotel Globales Mimosa med All Inclusive - kat. 3+ 3 x golf 7.099 6.199 900

28. maj Mallorca Lejlighedshotel Aquasol - kat. 3 4 x golf 7.499 6.599 900

04. jun Mallorca Globales Palma Nova med All Inclusive - kat. 3+ 4 x golf 8.099 6.999 1.100

11. jun Mallorca Be Live Adults Only Marivent med morgenmad - kat. 4 4 x golf 7.699 6.899 800

03. sep Mallorca Hotel Bendinat med morgenmad - kat. 4+ 4 x golf 10.099 9.299 800

01. maj Costa del Sol Lauro Golf med morgenmad - kat. 3 Ubegrænset 9.199 7.299 1.900

01. maj Costa del Sol Gardenia Park med All Inclusive - kat. 3 4 x golf 6.799 5.999 800

12. jun Costa del Sol Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort med morgenmad - kat. 4 5 x golf 6.999 5.999 1.000

11. sep Costa del Sol Hotel La Cala Golf Resort med morgenmad - kat. 4+ Ubegrænset 10.399 8.599 1.800

18. sep Costa del Sol Vegasol Playa - kat. 3 4 x golf 6.499 5.399 1.100

18. sep Costa del Sol Sol Marbella Estepona - Atalaya Park med morgenmad - kat. 4 4 x golf 8.399 7.299 1.100

25. sep Costa del Sol Cordial Mijas Golf med morgenmad - kat. 4 4 x golf 6.999 6.499 500

02. okt Costa del Sol Alua Sun Lago Rojo med halvpension - kat. 4 4 x golf 7.999 7.199 800

09. okt Costa del Sol Las Palmeras med morgenmad - kat. 3+ 4 x golf 7.499 6.699 800

28. maj Algarve Morgado Golf & Country Club med morgenmad - kat. 4 5 x golf 6.699 5.499 1.200

20. aug Algarve Hotel Dona Filipa med morgenmad - kat. 5 4 x golf 10.599 8.699 1.900

10. sep Algarve Monte Rei med morgenmad - kat. 5 4 x golf 14.499 12.599 1.900

24. sep Algarve Salgados Dunas Suites med morgenmad - kat. 5 5 x golf 7.699 5.799 1.900

01. okt Algarve Pinhal da Marina - kat. 4 4 x golf 8.499 6.999 1.500

08. okt Algarve Penina Hotel & Golf Resort med morgenmad - kat. 5 4 x golf 8.499 7.599 900

17. sep Costa de la Luz DoubleTree by Hilton Islantilla med halvpension - kat. 4 5 x golf 8.099 6.799 1.300

01. okt Costa de la Luz Nuevo Portil Golf med halvpension - kat. 4 Ubegrænset 7.199 5.999 1.200

08. okt Costa de la Luz The Residences Islantilla med morgenmad - kat. x 5 x golf 6.999 5.299 1.700

10. maj Azorerne Hotel Marina Atlântico med morgenmad - kat. 4+ Ubegrænset 7.299 6.199 1.100

17. maj Azorerne Hotel Azoris Royal Garden med morgenmad - kat. 4 Ubegrænset 7.299 6.399 900

17. maj Azorerne Hotel Ponta Delgada med morgenmad - kat. 3+ Ubegrænset 6.299 5.499 800

13. mar Tenerife Hotel Jacaranda med halvpension - kat. 4 3 x golf 9.999 7.399 2.600

03. apr Tenerife Bahia Principe Sunlight Costa Adeje med All Inclusive - kat. 4+ 3 x golf 11.299 8.499 2.800

13. nov Tenerife Lejligheder Tenerife Sur - kat. 3+ 3 x golf 7.799 5.599 2.200

24. okt Fuerteventura Elba Carlota med halvpension - kat. 4 3 x golf 8.699 6.899 1.800

28. nov Fuerteventura Occidental Jandia Mar med halvpension - kat. 4 5 x golf 9.199 8.299 900

05. nov Gran Canaria Gloria Palace San Agustin med morgenmad - kat. 4+ 3 x golf 9799 7.999 1.800

09. nov Gran Canaria Lejligheder Lara - kat. 4 3 x golf 8.199 6.899 1.300

12. nov Gran Canaria Abora Catarina by Lopesan med All Inclusive - kat. 4 4 x golf 12.699 8.499 4.200

12. nov Gran Canaria Lopesan Baobab Resort med morgenmad - kat. 5 4 x golf 12.099 11.399 700

26. nov Gran Canaria Gloria Palace Amadores med morgenmad - kat. 4+ 3 x golf 9.999 9.299 700

26. nov Gran Canaria Salobre Hotel Resort & Serenity med halvpension - kat. 5 6 x golf 14.099 13.099 1.000


