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TMP Outlet och HIO GOLF TRAVEL i Vilamoura har härmed nöjet att
erbjuda Longstay i Vila Das Lagoas i Salgados/Algarve/Portugal
Period 15 september – 31 maj
TMP OUTLET HIO GOLF TRAVELS hälsar Er varmt välkomna till Longstay i Vila Das
Lagoas i Salgados, en pärla mitt på Algarvekusten. Området är naturskönt och ligger nära
naturreservatet Salgados Lagoon som förbinder sanddynerna med havet och utmed den
vackra Salgadosstranden finns en berömd promenad som är känt för sitt rika fågelliv. Mitt
i detta ligger Salgados Golf Course, som är en golfbana av linkskaraktär för naturälskare.
I erbjudandet ingår även spel på banorna Morgado och Álamos, som ligger i Silvesområdet
drygt 20 min med bil från Salgados.
Följande ingår i resan:













Våra svenska värdar möter upp på Faro flygplats
Transfer till hotellet i Salgados
Boende i lägenhet för 2 personer
Välkomstdrink på hotellet i samband med välkomstinformation
Tillgång till tre golfbanor – Salgados, Morgado, Alamos
Fri transfer till och från golfbanorna
Vid 14 dagars boende ingår 8 golfrundor (18 hål) på valfri bana
Vid 21 dagars boende ingår 12 golfrundor (18 hål) på valfri bana
Vid 28 dagars boende ingår 16 golfrundor (18 hål) på valfri bana
Möjlighet finns att spela en extra runda utan kostnad samma dag och bana
Tävling med prisutdelning för de som önskar
Transfer till flygplatsen

PRIS/PERSON
14dagar 8 golfrundor 9.900 Sek
21 dagar 12 golfrundor 13.000 Sek
28 dagar 16 golfrundor 15.900 Sek

Betalningsvillkor:
25 % vid bokning och resterande 40 dagar före ankomst
NOTERA!
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning vid bokningstillfället!
Vi hjälper till med bokning av flyg om så önskas

Skicka förfrågan!
Vänligen kontakta oss för frågor och bokning:
Roland Malmgren +46 (0)727-202026
roland@hiogolf.se
Hemsida: www.hiogolf.se

GOLF
Salgados

Utmärkande för Salgados är alla
palmer och vattenhinder. Banan är
mycket lätt att gå, eftersom hålen
är något kortare i jämförelse med
andra golfbanor i regionen, men
ganska teknisk

Morgado
Morgado ligger naturskönt i
Silvesområdet norr om Portimão.
Banan har en öppen layout och är
mjukt kuperad

Alamos
Alamos ligger med en fantastisk
utsikt mot bergen i Serra de
Monchique, sjöar och
odlingsmarker. Banan är lätt
kuperad och med en enkel och
lättspelad layout

BOENDE I VILA DAS LAGOAS

Bo lyxigt i trevliga lägenheter i Salgados, med golfbana och strand endast 50-100 meter
från lägenheten. Lägg där till endast 10 minuter med bil till Albufeira, som är ett stort
nöjes-och restaurangcentra. Ni bor i en ljus och modern 2-rums lägenhet (1-4 personer)
på ca 120m2 med enskilda badrum och välutrustat kök i öppen planlösning. Möjligheter
finns att uppgradera till 3 sovrum (3-6 personer). Lägenheterna har generösa och
möblerade balkonger och stora fönster. Det finns internationella TV-kanaler och Wifi och
sänglinne och handdukar bytes ut var sjunde dag. Våra gäster parkerar gratis och det finns
hiss upp till lägenheterna.
Vi på HIO GOLF TRAVEL
hälsar Er varmt välkomna
till en trevlig och oförglömlig golfupplevelse!

Vi innehar Turistcertifikat utfärdat av Turistmyndigheten i Portugal,
samt lagstadgade försäkringar för våra resenärer

RNAVT Registo no 8201 Hole In One Golf Travel - Actividades Turisticas Lda

