
 EN BRAVO-GOLFFERIE GØR NOGET VED DIG…

Bjarne Madsen

Tourleder Bjarne Madsen er en erfaren 
og populær Bravo-gruppeleder, der altid 
samler hyggelige golfere omkring sig. Det gør 

han, fordi der er styr på 
tingene, og deltagerne 
skal derfor kun tænke 
på at hygge sig. Bravo 
Golf er således meget 
trygge ved at overlade 
Vestfyn-gruppen til Bjar-
ne, som nu arrangerer 
sin 8. klubtur til sydens 
lune efterårsvejr.

Ta’ med på en skøn golftur med matchdage, hygge og lun efterårssol 

KLUBTUR 
til skønne Costa del Sol i Spanien, med Vestfyns Golf og Bravo Tours

STØT 
DIN KLUB

OG DIG SELV:
Når du rejser på golftour  

med Bravo Tours, støtter du  
din klub, da Bravo Tours  

udbetaler et beløb på hver 
købt golfrejse.

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund– Malaga t/r 
+  Transfer lufthavn – hotel t/r 
+  20 kg kuffert og 5 kg håndbagage 
+  Ophold på Hotel Fuengirola Park 
+  All Inclusive 
+  Dansk rejseleder 
+  Olietillæg 
+  Bidrag til Rejsegarantifonden 
+  Tourleder Bjarne Madsen

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbags på fly  

(max 15 kg ingen hardbox) 
+  4 x golf (2 x Olivos, 1 x Lagos og  

1 x Lauro)
+  Præmier 

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 249  

(tilkøbes før der skal betales depositum)
+  Årsrejseforsikring kr. 275
+  Bo alene kr. 1.000 (begrænset antal)

Hotel Fuengirola Park

Mijas Olivos

All Inclusive 
og 4 x golf

Mærk stemningen i den hyggelige by Fuengirola og 
nyd fire dage i golfens tegn

I bor på det hyggelige Fuengirola Park, Bravo kat. 3+, som ligger i udkanten af Fuengirola. Byen er kendt for lange sandstrande, 
gode restauranter og er især populær ved vores mange golfgæster. Opholdet er med All Inclusive, og skræddersyet til dig, der 

ønsker en golfferie, hvor alt er planlagt, med gode starttider – I skal blot nyde ferien fra første sekund! 
Du skal kun tænke på at sænke dine putts. Det bli’r rigtig godt. 

Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk 

Afrejse fra Billund søndag 15. september
Hjemkomst til Billund søndag 22. september
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med All Inclusive kr.          8.598
Eneværelsestillæg kr. 1.000 (Begrænset antal – spørg) 

Hotel Fuengirola Park

Deadline for tilmelding er 
torsdag 16. maj 2019 

Bindende tilmelding til tourleder 
Bjarne Madsen på bjarnemadsen77@hotmail.com 

- med fulde navn iflg. pas, adresse, tlf. og hcp.
 - samt mailadresse. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos 
Bjarne Madsen, på tlf. 22102692. 

Hurtig tilmelding mens der stadig er plads, 
da turen er begrænset til 20 pladser. 

Først-til-mølle-princippet. Hcp. max 36.


