
Bo på Morgado Golf & Country Club 

Hotellet ligger i Algarveområdet och är omgivet av vacker 
miljö och ligger bredvid golfbanan. Det tar ca 50 minuter 
från flygplatsen (Faro) till hotellet som har en tilltalande 
atmosfär och erbjuder faciliteter som flera pooler, 
restaurang och bar. Hotellrummen är mycket bekväma och 
rymliga med vacker utsikt och personalen erbjuder 
fantastisk service. Här är det lätt att trivas. 
Följ med och spela 2 fantastiska banor och starta din 
golfsäsong på bästa sätt. 
Välkommen med din anmälan! 

   ‘futuretravelsweden’ futuretravel.se

MORGADO 
PORTUGAL

RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR 
- Flyg från Arlanda  inkl. incheckat bagage & golfbag 
- 5 st greenfee (3 st Morgado + 2 st Alamos) 
- Boende 7 nätter i dubbelrum på Morgado Golf & Country Club inkl. 

frukost 
- 6 middagar  exkl. dryck 
- Transfer till och från flygplats (cirka 50 min) 
- Golfträning och golfspel med Per & Philip 
- Enkelrumstillägg: 2 950:- 
- Begränsat antal platser! 
Obs: Max hcp för denna resa är 28.

Spela golf i solen med Per & Philip. 

Nu har du möjlighet att följa med Per & Philip på en 
oförglömlig resa till fantastiska Morgado i Portugal. Du 
kommer att få spela på 2 banor: Morgado Golf & Alamos 
Golf som bägge ligger vid hotellet.Banorna är omgivna av 
traditionella portugisiska träd i regionen, så som citrus och 
olivträd. De är lätta att gå. En härlig upplevelse! 
Träningsområdena är perfekta och här kommer din golf att 
utvecklas på ett bra sätt. Under veckan tränar vi självklart 
både det långa och korta spelet. 

Sista anmälningsdag: 1/2-19

Pris: 14 995:-  

27 MARS - 3 APRIL

- Vid anmälan, kontakta Future Travel och uppge namn, 
email, mobilnummer & address. 

- Mer information om hotellet och golfbanorna kan hittas i 
länkarna nedan: 
www.morgadogolfhotel.com 

För bokning och förfrågningar  
info@futuretravel.se

Prel flygtider: 
Arlanda-Faro: 07:15-10:40 (SAS) 
Faro Arlanda: 11:35-16:55 (Norwegian)

Priset kan ändras pga. justerad valutakurs.

Ta chansen och följ med med Per & Philip och skapa oförglömliga golfminnen! 
Säkra din plats genom att anmäla dig snarast!

Per Johansson & Philip Robinson
 PGA Professionals
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