Praia

D´EL REY

Spel- & träningsresa
19-26 oktober 2022

NYTT RESMÅL

Följ med oss
på en fullspäckad
spel- och träningsresa.
Vad sägs om en skön höstresa till
Portugal och läckra Praia D´El Rey?
Norr om Lissabon ligger Praia D’El Rey Golf
& Beach Resort som i 10 år räknats som en
av Portugals allra bästa. Nu med nya banan
West Cliffs blir en redan fantastisk resort ännu
bättre! Här erbjuds en fantastisk vistelse med
storslaget hav, underbara golfbanor,
ett 5-stjärnigt Marriotthotell och mängder
med kulturupplevelser.

GOLFBANAN

PRAIA D’EL REY
”Det här landskapet är sådant som vi
banarkitekter alltid försöker skapa. På Praia
D’El Rey finns allting naturligt”.
Så uttalar sig den kända arkitekten Cabell B.
Robinson om en av Portugals absolut mest
exklusiva och natursköna golfanläggningar.
Praia D’El Rey öppnade i juni 1997 har
rankats som den 13:e bästa golfbanan på
Europas fastland. Banan är verkligen en
bildskön skapelse då flertalet av hålen ligger
utmed Atlantkusten. Pinjeskog och naturligt
ondulerade sanddyner är andra inslag som gör
banan mycket attraktiv. Banan är utmanande
och spännande att spela för alla typer av golfare.
Vare sig du har singelhandikapp eller är
nybörjare så kommer du att uppskatta Praia
D’El Reys välklippta fairways och snabba
greener. De första hålen letar sig fram bland
pinjeskog medan de sista 9 sträcker ut sig det
mer öppna landskapet strax intill Atlanten.
Vinden är ofta en faktor att räkna med och är
du inte fokuserad på några av de sista 9 hålen,
så kan du mycket väl få hämta din boll nere på
stranden.

GOLFBANAN

WEST CLIFFS
West Cliffs öppnade för spel i juni 2017 och
är byggd direkt intill Praia D’El Rey Golf Resort
och erbjuder en underbar golfupplevelse.
Naturen runt West Cliffs är storslagen och från
varje hål har man en fantastisk utsikt över
Atlanten. Precis som Praia D’El Reys bana
slingrar sig även West Cliffs fram genom
böljande sanddyner och lundar med pinjeträd.

GOLFBANAN

ROYAL ÓBIDOS
Golfbanan Royal Óbidos har fått sin egen
”kungliga” behandling tack vare en av de allra
största golfarna genom tiderna – Seve
Ballesteros. Han låg bakom designen på ett antal
riktigt fina golfbanor och hans sista skapelse
blev Royal Óbidos. Banan har en verkligt spännande layout och ligger längs natursköna Silver
Coast intill Lagoa de Óbidos, Portugal största
lagun, och Atlanten.

HOTELLET

PRAIA D'EL REY
MARRIOTT
RESORT
Det 5-stjärniga Marriotthotellet, beläget
direkt vid Praia-banan och havet håller exakt
den standard förväntningarna kräver.
Rummen är smakfullt inredda och har terrass
eller balkong med fantastisk utsikt över antingen golfbanan eller havet. På Marriotthotellet
finns mängder med faciliteter – både inomoch utomhuspool, gym, spa, barer och flera
restauranger i olika stilar med olika utbud.

PRAIA D´EL REY

RESEINFORMATION
Resedatum:
19 - 26 oktober 2022
Pris/person:
18.450 kr
Tillägg för ensamresenär:
Dubbelrum för eget bruk 3.500 kr
Tränare:
Fredrik Tillgren & Johan Gullstrand

I RESANS PRIS INGÅR:

Direktflyg Kastrup-Lissabon T&R,
inkl flygskatt, resväska & golfbag.
Preliminära flygtider:
19/10 CPH-LIS kl 12.55-15.45
26/10 LIS-CPH kl 07.35-12.10
Gemensam busstransfer mellan flygplatsen,
hotellet och golfbanor T&R.
7 nätters boende i dubbelrum på femstjärniga
Praia D´El Rey Marriott inkl. frukostbuffé.
5 buffémiddagar på hotellet, exklusive dryck.
5 greenfees på Praia D´El Rey (2 dagar),
Royal Obidos (2 dagar) och West Cliffs (1 dag).
Golfträning inkl rangebollar
BOKA:

Kontakta oss via academy@bokskogen.com
eller 040-40 69 21 för att boka plats.
Anmälningsavgift 500 kr/person..
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