
Spanien

Costa del Sol
Ta’ med Frederikshavn Golf Klub og Bravo Tours

Globales Gardenia Park Hotel Bravo-kat. 3+
Et velfungerende hotel, med All Inclusive. Beliggende ved den dejlige strand Carva-
jal, nær Fuengirola, med skøn havudsigt. Globales Gardenia Park Hotel har en flot 
have, med pool-område, poolbar og solterrasse. Desuden findes der indendørs pool, 
jacuzzi, sauna, lejlighedsvis underholdning, bar, restaurant og snackbar. Den skønne 
og hyggelige by Fuengirola ligger blot 2 km fra hotellet, og der er gode busforbindel-
ser. Desuden ligger de golfbaner, som vi spiller, i kort køreafstand fra hotellet.  

Afrejse fra Aalborg søndag 12. september 2021   
Udrejse kl. 15.30 - ankomst 19.00

Hjemrejse til Aalborg søndag 19. september 2021
Hjemrejse kl. 19.45 - ankomst 23.15

Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med All Inclusive kr. 8.850
Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg!) kr. 600  

Hanne og Hans Z. Boesen er erfarne 
gruppeledere, som altid samler 
hyggelige golfere omkring sig. Det gør 
de fordi, der er styr på tingene, og 
deltagerne kun skal tænke på at sænke 
deres putts. Bravo Tours er derfor trygge 
ved at overlade gruppen til ægteparret 
Boesen. Denne klubtur til sydens varme 
er den 10. i rækken med Hanne og Hans 
i spidsen. Og golfturene har hver gang 
været hurtig udsolgte. Det borger for 
kvaliteten. Først-til-mølle-princippet

Prisen inkluderer: 
√ Fly Aalborg – Malaga t/r med  

Great Dane Airlines
√ Kuffert + håndbagage
√ Transfer lufthavn/hotel t/r
√ Ophold på Gardenia Park 
√ All Inclusive på hotellet
√ Dansk rejseleder
√ Bidrag til rejsegarantifonden
√ Turledere Hanne og Hans Z. 

Boesen

Golfen inkluderer: 
√ Golfbag t/r på fly ikke hardboks  

(max. 15 kg)
√ 4 x golf (1 x Mijas Olivos, 1 x Mijas 

Lagos, 1 x Lauro, 1 x Torrequebrada)
√ Shuttle til banerne t/r
√ Præmier

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
√ Afbestillingsforsikring kr. 249  

(tilkøbes før der skal betales 
depositum)

√ Årsrejseforsikring kr. 278
√ Bo alene kr. 600  

(begrænset antal – spørg)

Deadline for 
 tilmelding er torsdag  

1. juli 2021 
Bindende tilmelding til  

Hans Z. Boesen på  
hzboesen@gmail.com med fulde 

navn ifølge pas, fødselsdato, adresse, 
tlf. og mailadresse.

Yderligere oplysninger omkring 
denne golftur kan indhentes

hos Hans Z. Boesen på 29 82 95 23. 

Der er max. 24 pladser.

Globales Gardenia Park Hotel Mijas Olivos

All Inclusive og 4 x golf

Torrequebrada

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r æ
nd

ri
ng

er
 o

g 
tr

yk
fe

jl


