
www.golfplaisir.dk/roskilde-morgado
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Frølich Golf  
Kenneth Bloch-Egendal  Roskilde Golf Klub
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  46 32 61 00  |  frolichgolf@hotmail.com 

Information

Forårstur til Algarve med Roskilde Golf Klub
Morgado  |  11. - 18. marts 2023

Pris per person,    

12.495,- 

Morgado GC har været vært for Portuguese Open i 2018. Det er en åben 
parkbane med brede og indbydende fairways i et bølgende Algarve 
landskab. Greens er store og ganske ofte velbeskyttet af bunkers. Ved 
første øjekast ser banen ganske nem ud at spille, men den har sine 
udfordringer, blandt andet via sin længde. 

Alamos GC er den anden bane på resortet og er noget kortere, men lige så 
naturskøn og bør bestemt ikke anses som nemmere. Fairways er smallere 
og der er lidt flere træer end på Morgado og samtidig er hulforløbet lidt 
mere varieret med flere dogleg huller og større elevationsskift end Morgado 
banen. De to baner komplementerer hinanden godt og træningsfaciliterne 
er også gode. 

Morgado Golf Hotel er et firestjernet hotel med moderne indrettede     
værelser, alle med balkon og med udsigt over Morgado banen. Morgenmad
og middage serveres i hotellets restaurant og frokosten kan indtages i det 
flot beliggende klubhus. Morgado Golf Resort ligger oppe i bjergene ikke 
langt fra Alvor og Portimao, et naturskønt område ca. 15 km fra byerne ved 
kysten.

Vi ser frem til en hyggelig og spændende tur med jer! 

Frölich Golf

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Faro t/r 
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Morgado Golf Hotel****
•  Morgenmad og 6 middage 
•  4 runder golf fordelt på Morgado og  
 Alamos
•  Fællestræning inkl. rangebolde 
 

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 2.200,-

Perfekt saesonstart i dejlige Portugal!

Morgado ligger i et naturskønt 
område ved bjergene. Her er det let 
at slappe af og nyde de to skønne 
golfbaner.

Portugal

Perfekt sæsonstart 
i dejlige

Portugal


