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Noord Portugal boeiend met
majestueuze
authentieke golfbanen
Vidago
Lezersaanbieding
“Time4golf
Time4golf
Vidago
Palace
inclusief:
Topper
het

het mis. Op het geasfalteerd fietspad
lang de kust wemelt het van de fietsers,
met of zonder helm. Aan de top van
boulevard staat hotel Casa Branca. Wit,
fier met vijf verdiepingen. De kamers
kijken uit en zee, of op Porto en de
kleine voorsteden. Het is een waanzinnige plek van waaruit je verschillende
golfbanen kunt benaderen. Behalve de
goede ligging, staat het hotel bekend om
z’n aangename en plezierige sfeer. Wie
er luncht, binnen of buiten, kan altijd
een glimp van de eigenaar opvangen.
Joacim, de eigenaar is een bijzonder
energiek en vrolijk mens. Hij eet regelmatig met zijn moeder, die het hotel
ooit begon, in zijn eigen restaurant.

Op die manier enthousiasmeert hij zijn
personeel en zijn gasten.

t 4 overnachtingen in een
luxe persoonskamer
t Dagelijks luxe
ontbijtbuffet in “the
wintergarden”
t 4 greenfees op prachtige 18 holes golfcourse
Vidago
t Gratis gebruik SPA,
indoor zwembad, sauna
en stoombad

Lezrsanbiedg
Palace
met
spectaculaire
1/1 – 30/4/2013
golfbaan”
€ 395,p.p.

golf en uitstapjes is dat alleen maar
fijn. Porto is een geweldige havenstad,
waar veel cultuur, wijnhuizen en musea
zijn. Andere golfbanen in de buurt van
Porto die eveneens fantastisch zijn,
zijn Amarante, Oporto, Ponte de Lima,
Quinta da Barca en Quinta de Fojo. Er
valt nog heel wat golf te ontdekken in
dit geweldige pure gebied.

Pure golfontdekkingstocht
Tien minuten rijden van hotel Casa
Branca is één van de oudste golfbanen
te vinden, Miramar dateert uit 1932.
Een links course, waar menigeen graag
speelt, door de baan maar ook door de
geweldige sfeer die er hangt op de baan
en in het clubhuis. Er is zelfs een zwembad in de tuin van de golfbaan. Kinderen kunnen er naar hartenlust zwemmen
terwijl hun ouders op de golfbaan staan.
Noord Portugal heeft ongelooflijk veel
te bieden. Het is er in het algemeen
frisser dan in het zuiden, maar voor

SUPER GOLF CLINIC

MET PGA PRO MARk REyNOLdS 3 - 10 NOvEMbER
Volg ons op
vIjFSTERREN
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t 4 overnachtingen in een
luxe persoonskamer
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Lezrsanbiedg

MET PGA PRO MARk REyNOLdS 3 - 10 NOvEMbER
Volg ons op
vIjFSTERREN LA MANGA RESORT
Het golfarrangement 3 – 10 november 2012
La Manga Resort is inclusief:
• Transavia vluchten Alicante v.v.
• Gratis vervoer van de golfbagage
• Gratis 20 kilo ruimbagage + 5 kilo handbagage
• Luxe coach Alicante airport – La Manga Resort v.v.
• Gratis vervoer met minibusjes op het resort
• 7 nachten luxe appartement Las Lomas of 5 sterren luxe
kamer hotel Principe Felipe 7 dagen uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 diners inclusief drank
(water, frisdranken, bier en rode/witte wijn)
• Golfclinic voor golfers, die hun spel willen verbeteren, maar
ook voor de betere spelers en lage handicappers!
• 5 dagen twee uur driving range en oefenen met
ongelimiteerd oefenballen
• 5 ronden op de championship golfbanen
North , South of West Course

HOTEL Principe Felipe *****

€ 1255, - per person in double
€ 1425,- per person in single

Las LOMAS appartementen

€ 1195,- per person in double
€ 1340,- per person in single

Voor meer fantastische aanbiedingen zie www.time4golf.nl of vraag de nieuwe
time4golf brochure aan! bel 023 820 00 30 of mail naar info@time4golf.nl

