Når det våde og kedelige forår rammer Tønder og omegn - ta’r vi igen til det lune og

MAGELØSE MALLORCA
Klubtur med Tønder Golf Klub og Bravo Tours

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.

Son Vida, hul 16, par 3

Hvorfor ikke kombinere lidenskab med rejseglæde?
Mallorca er et golfrejsemål i verdensklasse og 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 gåafstand 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.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Afrejse fra Billund lørdag 6. april · Ankomst til Billund, lørdag 13. april
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med All Inclusive - kr.

7.998

Ikke-golfer kr. 5.498 · Eneværelsestillæg kr. 600 (begrænset antal - spørg inden booking)
ECO-TAX: Mallorca har indført en mindre miljø-skat på 2-5 euro pr. person/dag. Beløbet afregnes til receptionen ved ankomst.
4 dage med lækker golf
- og så i sol, shorts/polo
Tourleder Ingolf Bossen er en erfaren
og populær Bravo-gruppeleder, der altid
samler hyggelige golfere omkring sig. Det
gør han, fordi der er styr
på tingene, og deltagerne
skal derfor kun tænke på
at sænke deres putts. Vi
hos Bravo Golf er således
meget trygge ved at overlade Tønder-gruppen til
Ingolf, som nu arrangerer
den 5. golftur, til sydens
lune forårsvejr.

All Inclusive
og 4 x golf

Globales Palma Nova

Deadline for tilmelding er
mandag 1. oktober 2018
Bindende tilmelding til tourleder
Ingolf Bossen på tlf. 23603686 eller
ingolfbossen52@gmail.com m/ fulde navn,
iflg. pas m/ adresse, tlf. og hcp
- samt mailadresse.

Son Muntaner

Hurtig tilmelding, mens der stadig er
plads, da turen er begrænset til
max. 24 deltagere. Hcp max. 36

EN BRAVO-GOLFFERIE GØR NOGET VED DIG…

Prisen inkluderer:
+ Fly Billund-Palma t/r
+ 1 stk. kuffert max 23 kg.
Håndbagage max 10 kg
+ Transfer lufthavn-hotel t/r
+ Globales Palma Nova, Bravo-kat. 4
+ All Inclusive på hotellet
+ Dansk rejseleder
+ Olietillæg
+ Bidrag til Rejsegarantifonden.
Golfen inkluderer:
+ Transport af golfbag på fly t/r (max 20 kg)
+ Transport t/r til golfbanerne: Poniente,
Son Quint, Son Muntaner og Son Vida
+ Præmier
+ Turleder Ingolf Bossen, Tønder Golf Klub
Ikke inkluderet:
+ Trolley/buggy
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Flymad t/r kr. 180
+ Afbestilingsforsikring kr. 249 (tilkøbes
inden der betales despositum)
+ Årsrejseforsikring kr. 399
+ Bo-alene-tillæg kr. 600 (begrænset antal)

