Ta´ med på en hyggelig golftur til Golfernes Paradis - og nyd sol, golf, gastronomi og vin på

MALLORCA

med Frederikshavn 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

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 Palma Nova og
i gå-afstand 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 Aalborg, onsdag den 8. maj 2019 kl. 13.05
Hjemrejse fra Mallorca, onsdag den 15. maj 2019 kl. 09.20
Pris pr. person v/ 2 person i dobbeltværelse med All Inclusive kr.

8.498

Ikke-golfer kr. 6.498 · Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først) kr. 650

ECO-TAX: Mallorca har indført en mindre miljø-skat på 2-5 euro pr. person/dag. Beløbet afregnes til receptionen ved ankomst.

All Inclusive
og 4 x golf

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. Vedlagte klubtur til sydens
varme er den 8. i rækken med Hanne og
Hans i spidsen. Og golfturene
har hver gang været hurtig udsolgte.
Det borger for kvaliteten.
Først-til-mølle-princippet
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Hotel Globales Palma Nova

Deadline for tilmelding er
søndag 13. januar 2019
Bindende tilmelding til Hans Z. Boesen på
hzboesen@gmail.com med fulde navn
ifølge pas, adresse, tlf. og mailadresse.
Yderligere oplysninger omkring denne
dejlige forårstur kan indhentes
hos Hans Z. Boesen på 29 82 95 23.
Der er max. 24 pladser.

EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG…

Prisen inkluderer:
+ Fly Aalborg - Palma t/r (Norwegian)
+ Indchecket kuffert 20 kg +
håndbagage 8 kg
+ Transfer lufthavn - Hotel t/r
+ Ophold på Globales Palma Nova,
Bravo-kat. 4
+ All Inclusive på hotellet
+ Dansk rejseleder
+ Bidrag til Rejsegarantifonden
+ Tourledere Hanne og Hans Z. Boesen
Golfen inkluderer:
+ Transport af golfbags på fly t/r, max 20 kg
+ Transport til golfbanerne t/r
+ 4 x golf (2 x Son Vida, 1 x Maioris,
1 x Santa Ponsa)
+ Præmier
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Flymad t/r kr. 180
+ Afbestillingsforsikring kr. 249.00
(tilkøbes før der betales depositum)
+ Årsrejseforsikring kr. 399
+ Bo alene kr. 650
(begænset antal værelser)

