
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 7. klubtur til sydens 
lune forårsvejr.

Ta’ med på en hyggelig FORÅRSTUR med fire matchdage i det lune   

SYDSPANIEN
Matchtur med Bjarne Madsen, Vestfyns Golfklub 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.

Deadline for tilmelding er 
fredag 6. december 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 på tlf. 22102692. 

Hurtig tilmelding mens der stadig er plads, 
da turen er begrænset til 24 pladser. 

Først-til-mølle-princippet. 

Nuevo Portil Golf

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Hotel Nuevo Portil 
Bravo-kat. 3+

Her finder I også et specielt område 
dedikeret til helse- og velvære, hvor I 

kan slappe helt af og nyde afstressende 
behandlinger. Indebærer bl.a. en 

pool, sauna, dampkabine, fitnessrum, 
opvarmede loungesenge, samt div. 

massage- og kropsbehandlinger, som 
ubestridt gør jeres golfophold endnu  

mere uforglemmelig.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Halv-
pension og 

4 x golf

Hvorfor ikke kombinere lidenskab med rejseglæde?
Vi besøger denne gang et af Bravo Tours mest populære golfresorts, nemlig Nuevo Portil Golf i det herlige Sydspanien. 

Resortet er beliggende lige ved stranden. Vi har ca. en times kørsel fra Faro Lufthavn i Portugal, ind over den spanske grænse. 
Området Costa de la Luz er endnu ret uopdaget, og er som en konsekvens heraf kendt for sin stille, rolige og 

afdæmpende atmosfære, og med en smuk og malerisk natur. Nuevo Portil Golfresort er absolut 
ingen undtagelse. Hotellet er beliggende blandt disse skønne omgivelser.  

Du skal altså blot nyde golfferien, og kun tænke på at sænke dine putts.  Det bli’r bare så godt.

Afrejse Billund, lørdag 7. marts 2020 - Hjemkomst til Billund, lørdag 14. marts 2020
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med halvpension kr.     7.948
Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først!) kr. 1.000

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund - Faro/Portugal t/r
+  Kuffert + håndbagage
+  Transfer lufthavn/hotel t/r 
+  Dobbeltværelse med balkon
+  Halvpension - aftensmad er menu,  

ikke buffet
+ Begrænset rejselederservice
+  Bidrag til Rejsegarantifonden 

Golfen inkluderer: 
+  Golfbanen ligger indenfor gå-afstand  

fra hotellet
+  Fri golf med 4 matchdage
+  Gratis trolley
+  Transport af golfbag på fly (max. 15 kg)

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 249,-
 Bestilles inden depositum indbetales 
+  Rejseforsikring kr. 275,-
+  Bo-alene-tillæg kr. 1.000. Begr. antal 


