
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/sollentuna-2023
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 1 december 2022. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Strax sydost om Lissabon, bara runt 45 minuter från flygplatsen, ligger 
Golf do Montado. Här i områdena kring den charmiga fiskebyn Setúbal 
karaktäriseras landskapet av gamla knotiga korkekar och vinrankor, nå-
got som också satt sin prägel på golfanläggningen som erbjuder en magni-
fik upplevelse i denna fantastiska miljö. 

Montados golfbana är otroligt vacker och harmonisk. Layouten är väl 
anpassad till de praktfulla omgivningarna och skapar ett lugn som är svår-
överträffat. Konditionen är mycket bra, framför allt de moderna green-
områdena är fantastiska med bunkerområden formade likt fyrklöver. 

Quinta do Peru är en härlig bana med utmärkta greener i ett orört land-
skap. Här finner man en mycket välskött parkbana av amerikanskt snitt. 
Stora och snabba greener som ofta vaktas av bunkrar eller välplacerade 
vattenhinder. 

Montado Golf Hotel invigdes i maj 2009 och är ett 4-stjärnigt hotell i 
modern design. Rummen vetter ut mot golfbanan och de vackra greenom-
rådena på hål 9 och 18. Rummen är förhållandevis stora och är smakfullt 
inredda utan att vara överdrivet utsmyckade. Ett stort plus är att alla rum 
har balkong eller terrass. Det är en skön avkopplande atmosfär på Golf 
Hotel Montado, servicen är utmärkt, det är alltid nära till ett leende och 
här är alla välkomna.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Lissabon t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Montado Golf  
 Hotel****
•  Halvpension (frukost & 6 middagar,   
 varav 1 middag på restaurang i Setúbal,  
 transferkostnad 10€/pers betalas på   
 plats)
•  5 greenfees (4 x Montado, 1 x Quinta do  
 Peru)
•  Golfvagnar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   2.295:- 
Avbeställningsskydd:             700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

 15.995:- 

Portugal
Här i områdena kring den charmiga 
fiskebyn Setúbal karaktäriseras 
landskapet av gamla knotiga korke-
kar och vinrankor, något som också 
satt sin prägel på golfanläggningen 
som erbjuder en magnifik upplevelse. 

Följ med Sollentuna GK & Niclas Björnsson!
Montado, 25 mars - 1 april, 2023


