
www.golfplaisir.dk/roskilde-penina
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 magiske Penina med Roskilde Golf Klub! 
Penina  |  18. - 25. marts 2023

Pris per person,    

14.195,- 

Penina Championship Course er pioneren blandt Algarves golfbaner. Sir 
Henry Cotton blev i 1966 bedt om at designe en golfbane på en tidligere 
rismark og resultatet blev så fremragende at banen gennem mange år blev 
benyttet til mange store mesterskaber. I 1995 gennemgik banen en større 
modernisering og regnes i dag for en de bedste langs Algarvekysten. På 
flere huller er der vand i spil i form af damme og åer og hævede greens, som 
tester alle golfspillere. Udover Championship Course, så finder der både 
Resort og Academy course og Penina har udover det nogle af de bedste 
træningsområder i hele Portugal. 

Penina Resort er et femstjernet hotel med rummelige og flot indrettede 
værelser. I er alle opgraderet til ”pool view” værelser, så I kan sidde og nyde 
udsigten og resortet og golfbanen bagved. Når I ikke spiller golf, så er der 
masser andet at foretage sig, såsom tennis, fitness, sauna, spa, pool mv. Der 
er ligeledes et godt udvalg af gode restauranter og hyggelige barer. Byerne 
Alvor og Lagos er heller ikke langt væk, hvis man på en lille udflugt. 

Trænerne vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere får en 
vellykket og hyggelig tur! 

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 
 Penina Resort*****
•  Halvpension inkl. lokale 
 drikkevarer 
•  5 runder golf (4 x Championship, 
 1 x Resort)
•  Fællestræning inkl. rangebolde 
 

             
                                Tillæg for enkeltværelse, kr. 2.400,-
                                Tillæg for pool view, kr. 1.500,- 
                                 (per værelse)

Perfekt saesonstart i dejlige Portugal!

Penina Resort er en femstjernet 
klassiker med stil og elegance. Sir 
Henry Cottons mesterskabsbane er 
sublim og resortets hjerte. 

Portugal

Perfekt sæsonstart 
i dejlige

Portugal


