
Pestana Sintra Golf Resort & Spa Hotel 
Hotellet ligger på golfbanan alldeles i närheten av den 
härliga byn, Sintra. Det tar 40 minuter från Lissabons 
flygplats och hotellet har en inbjudande atmosfär och 
erbjuder faciliteter som gym, spa och pool. Hotellrummen 
är mycket trevliga med vacker utsikt och personalen 
erbjuder fantastisk service. 
På den lediga dagen kan man med fördel åka till Cascais 
eller Lissabon. En storstad eller en pittoresk semesterby, 
bara att välja. Eller kanske spela på en annan bana i 
närheten. Penha Longa ligger inte långt från hotellet. 

   ‘futuretravelsweden’ futuretravel.se

QUINTA DA BELOURA GOLF 
PORTUGAL

RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR 
- Flyg med Tap Air från Stockholm inkl. incheckat bagage & golfbag 
- 4 dagars golf på Quinta da Beloura. 
- Boende 6 nätter i dubbelrum inkl. frukost på Pestana Sintra Golf 

Resort & Spa **** 
- 4 middagar exkl. dryck 
- Busstransfer ToR flyget, 40 min. 
- Golfträning med  Per & Philip 
- Enkelrumstillägg: 2 300:- 
- Begränsat antal platser! 
- Resan är för dig med hcp 29-54

Spela golf på Quinta da Beloura 
Nu har du möjlighet att följa med Viksjö Golfklubb på en 
oförglömlig resa till varma och solsäkra Portugal. Vi spelar 
på Quinta da Beloura som är en varierande bana som 
ringlar sig fram mellan sjöar och vattenhinder. Banan är 
designad av välkända arkitekten Rocky Roquemore, och 
banan kantas av palmer, kastanj, tall, magnolia och 
olivträd.  Vatten är i spel på många av hålen.Miljön är 
oslagbar då man under spelets gång ser Sintras gröna 
berg i bakgrunden. Du kan med fördel gå banan eftersom 
den är  platt och utan jobbiga backar. 

Sista anmälningsdag: 31/1-19

Pris: 14 250:-  

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

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

För bokning och förfrågningar  
info@futuretravel.se

Prel flygtider: 
Arlanda-Lissabon: 15:05-18:25  
Lissabon-Arlanda: 08:50-14:20  

Priset kan ändras pga. justerad valutakurs.

Ta chansen och åk med Viksjö GK och Per & Philip och skapa oförglömliga 
golfminnen! 

Per Johansson & Philip Robinson
 PGA Professionals

Hcp 29-54  15-22 Mars 2019
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