
Ta' med til lækre Islantilla 

TRÆNINGSTUR 
med PGA pro Joe Nørskov og Bravo Tours 

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund – Faro t/r 
+  23 kg bagage og 10 kg håndbagage t/r
+  Transfer lufthavn – hotel t/r 
+  Ophold på Hotel Islantilla Bravo-kat. 4 
+  Halvpension 
+  Gratis softdrinks i minibaren 
+  Olietillæg 
+  Flytillæg 
+  Bidrag til Rejsegarantifonden  

Golfen inkluderer: 
+  Golfbags på fly (max 20 kg) 
+  3 lækre sløjfer i baghaven 
+  5 x golf (27 huller) 
+  5 x træning med PGA pro Joe Nørskov

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

(skal bestilles inden depositum betales) 
+  Årsrejseforsikring kr. 249 
+  Flymad kr. 180 t/r

Vær sikker på en plads 
- deadline for tilmelding 

er 25. juni
Bindende tilmelding til Joe Nørskov på  

pga.dk@outlook.dk med fulde navn ifølge 
pas, adresse, mobil, hcp og mailadresse. 

Yderligere oplysninger omkring rejsen kan 
indhentes hos Jacob Nordestgaard,  

golf manager Bravo Tours på tlf. 96273865

Først-til-mølle · KUN 24 PLADSER

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Halvpension 
og 5 x golf

Lækkert golfhotel, der ligger inde på golfbanen Islantilla
Islantilla Golf Resort er indbegrebet af et golfparadis! Du bor i skønne omgivelser midt på én af Andalusiens 

smukkeste golfbaner. Hotellet er meget lækkert. Du har 27 huller, der ligger og venter på dig, og vil du kombinere golfferien 
med at bade og slikke sol, er her både den smukkeste, hvide sandstrand og et dejligt poolområde, hvor du kan slappe af, mens 

du gør dit scorekort op. De stilfulde værelser på hotellet har aircondition, separat møbleret terrasse og satellit-tv. 
PGA Pro Joe Nørskov søger for at du er i gode hænder hele turen! 

Afrejse Billund den 17. november 2018 · Ankomst Billund den 24. november 2018
Pris pr. pers. v/2 pers. i dobbeltværelse med halvpension kr.         8.198
Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først) kr. 1.100 

Øvelse
gør 

mester!


