
Treningsreiser med Golf Plaisir

For mer informasjon og bestilling:
Kontaktperson i Grorud Golfklubb Kontaktperson i Golf Plaisir
Per Falk Frederik Holberg
411 60 973 210 17 588
pro@grorudgk.no frederik.holberg@golfplaisir.no

Påmelding

Bli med Per og Tomas til Algarvekysten!  
Penina | 7. – 14. november 2018

I november går treningsreisen til Per og Tomas til Penina Hotel & Golf Re-
sort på fantastiske Algarvekysten. Som vanlig blir det golfskole, men det blir 
selvfølgelig også fokus på det sosiale med turneringer, god mat og drikke. 

Penina Hotel & Golf Resort er et 5-stjerners hotell med 188 romslige og mo-
derne rom hvor aircondition, TV, hårføner og minibar er standard. På anleg-
get � nner du også tennisbaner, gym, spa, badstue, skjønnhetssalong, frisør, 
biljardbord, golfshop, sykkeluteleis og selvfølgelig et stort utendørsbasseng. 
Man legger seg ikke sulten på Penina. Her � nner du fem restauranter som 
servere mange ulike á la carte-menyer. Det � nnes også to barer som serve-
rer enklere re� er og god drikke.

Penina Championship Course er pioneren blant alle golfbanene på Algar-
vekysten og bedre kjent som Sir Henry Co� on Championship Course. Når 
den tre ganger British Open mesteren, Sir Henry Co� on, dro til Portugals 
sørkyst for å legge golfbanene på en tidligere rismark, var de� e den første 
golfbanen som bygdes på Algarvekysten. Året var 1966 og resultatet ble 
mildt sagt vellykket, da banen umiddelbart var vert for � ere store turnering-
er. Banen ble modernisert i 1995 og regnes fortsa�  i dag som en av de aller 
beste langs kysten. Banen kjennetegnes av sin gode kondisjon og spennende 
par 5 hull. 

INKLUDERT I PRISEN:
• Fly, Oslo, Gardermoen – Algarve, 

Faro, t/r
• Bagasje og golfbag på � y, t/r
• Flyplasstransfer, t/r
• 7 ne� er på Penina Hotel & Golf 

Resort
• Halvpensjon (7 frokoster & 6 middager)
• 5 greenfees på Penina Golf, Champi-

onship Course
• Fri�  med drivingrangeballer til 

trening

VALGFRIE TILLEGG:
Enkeltromstillegg:           2050,- 
Avbestillingsbesky� else:  400,- 
Golfbagforsikring:                200,-

Pris per person    

 13 295,- 

Portugal
I november går treningsreisen til 
Per og Tomas til Penina Hotel & 
Golf Resort på fantastiske Algarve-
kysten.


