
Följ med Bosjökloster & Micke Wigh 
till Troia Resort 6-13 nov 2019
- En vecka fylld med mer än bara golf!

Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r  Kastrup - Lissabon inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Lissabons flygplats - hotellet
• 7 nätter i delat dubbelrum på 5* Troia Design Hotel
• Frukostpension 
•  4 middagar på hotellet samt en utflyktsmiddag
• Vinutflykt inklusive vinprovning & transfer
• 4 greenfees Troia GC
• Rangbollar & träning på golfdagarna

Pris 15 990 kr per person
Enkelrumtillägg: 2900 kr 
Pris extra greenfee Troia GC: 700 kr

Ta chansen och följ med oss till Portugal och 5-stärniga Troia Design Hotel på den fantastiskt natursköna halvön Troia, 
söder om Lissabon. Här väntar en härlig vecka både på och utanför golfbanan. Resan har ett litet annorlunda upplägg än 
våra traditionella resor med golfskola. I grundpaketet ingår 4 golfdagar och på en av de golffria dagarna ingår vinutflykt 
med vinprovning. Önskar ni besöka Lissabon finns goda chanser att göra det på den andra golffria dagen. Direkttåg avgår 
från staden Setubal, vilken ni smidigt når genom att ta katamaran från Troias marina där hotellet ligger. 

Troia Design Hotel är ett 5-stjärnigt hotell som alltså har bästa läge precis vid marinan. Här bor ni i lyxiga och moderna 
rum med alla bekvämligheter som behöv för en skön vecka. Önskas extra semesterlyx är hotellets 1200 m² stora spa en 
given plats för avkoppling. I resan ingår 4 middagar på hotellet samt en utflyktsmiddag i Setubal.  

Troia Golf är en högklassig links-bana en kort shuttle från hotellet. Banan är designad av Robert Trent Jones och har 
under de senaste åren genomgått en hel del förändringar för att bli mer förlåtande. Banan tillhör än av Portugals bästa 
banor och blir bara roligare och roligare ju mer du spelar den. Förvänta dig en bana i toppskick och natursköna vyer som du 
kommer bära med dig i minnet för en lång tid framöver! 

För anmälan, klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 14 juni. 

För mer information och frågor kontakta Micke Wigh e-mail:  info@wighgolf.se 
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman, e-mail: prose@golfbreaks.com eller telefon +46 8 52 503 855.
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