
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r  Arlanda – Lissabon inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Lissabons flygplats – Campo Real Golf Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på 5*  Dolce Campo Real Hotel
• Halvpension
• 4 greenfees på Campo Real GC (18 hål förbokat, 9 hål extra i mån av plats)
• 1 utflyktsrunda till Royal Obidos (18 hål) ink transfers
• Rangebollar & träning på golfdagarna på Campo Real

Pris 17 998 kr per person
Enkelrumstillägg 2900 kronor

Ta chansen att inleda nästa års golfsäsong på bästa tänkbara sätt i portugisiska vårsolen på Campo Real Golf 
Resort! Anläggningen ligger ca 30 minuter norr om Lissabon och är belägen i vacker natur med härliga vyer över det 
böljande portugisiska landskapet. Här blir du som Golfbreaks gäst alltid välkomnad med ett leende och bästa 
service. 

Dolce Campo Real Hotel är ett femstjärnigt hotell med en härlig atmosfär. Här bor du i ljusa och fräsha rum med 
alla faciliteter som behövs för en härlig semester.  Hotellet kommer under vintern dessutom att genomgå en del 
renoveringar för att hålla en ännu högre klass. Vill du unna dig extra semesterlyx är hotellets fina Spa det självklara 
valet. I resan ingår halvpension som serveras i hotellets restaurang. Vill du lämna anläggnignen för en stund ligger 
byn Torres Vedras en kort taxiresa bort, där du även kan ta tåget in till Lissabon för en längre utflykt på den golffria 
dagen. 

Campo Real Golf Course ligger i direkt anslutning till hotellet. Banan är designad av Donald Steel och är en 
naturskön och omväxlande 18-hålsbana som bland annat stått värd för damernas Europatour. Resorten har bra 
övningsområden för bästa förutsättningarna för en givande träning. Efter dagens golfrunda är 
klubbhusrestaurangen ett givet stopp inte bara för svalkande dryck utan klubbhusrestaurangen är välkänd för sin 
goda mat. Under veckan blir det även en utflyktsrunda på populära Royal Obidos på portugisiska Silverkusten. Ett 
perfekt komplement till Campo Real GC.  

För anmälan klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

Följ med Niclas Olofsson till Portugal 
Campo Real Golf Resort 16-23 mars 2023

Tjuvstarta golfsäsongen i portugisiska vårsolen tillsammans med likasinnade golfvänner! 
En härlig golfvecka fylld med härliga upplevelser på 5* anläggning & spel på två banor!

För mer information kontakta Niclas 070-5244043
Kontaktperson på Golfbreaks är Ulf Norrby; prose@golfbreaks.com

https://forms.gle/WKbUaTy6pZogEnX36
mailto:prose@golfbreaks.com

