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Golfreis

‘Getting ready’

Robinson Quinta Da Ria ***** // 2 - 7 februari 2019

Quinta Da Ria
Precisie is gewenst
met mooie uitzichten!
All inclusive golfreis, met
golfsessies en baanbegeleiding
van Daniel op 2 topbanen!

Een intensieve en sportieve golfreis met 5 dagen golf!
Quinta Da Ria is een prachtig resort gelegen in het oosten van de Algarve, aan de
kust én midden in een natuurgebied. Door zijn lage bouwstijl sluit het hotel mooi
aan op de rustige omgeving. Sinds 2002 liggen hier 2 topbanen. Ria en Cima

Quinta De Cima
Een Championship
Course met kansen!

genaamd. Ze verschillen behoorlijk van elkaar. Ria is aan de kust, vraagt om positie
golf en heeft adembenemende uitzichten. Cima is een Championship Course die lang
is, met wijde fairways, omringd met bunkers en water partijen. Op deze unieke
golflocatie zijn de oefenfaciliteiten uitstekend en met name voor je short-game. Om
je golfspel te verbeteren zal Daniel gebruik maken van zijn coachingsskills en de
technologie van Force Plates en een launchmonitor, de GCQuad.
Het verblijf in het hotel is op basis van ALL-inclusive. Met zijn vele faciliteiten een
genot om te verblijven. De prijs voor deze Golfreis is vanaf 1299,00 euro

GOLF

HOTEL

PACKAGE

72 holes (4x 18h) + 10
uur golfsessies

Verblijf in 2 p. kmr met
faciliteiten als; sauna
binnenbad, en fitness.
Single supplement
30,00 p.p.p.n., totaal
150,00 euro.

Verblijf, all inclusive,
vlucht met golftas
(gebaseerd op tarief
180 euro)

In de baan speel je 4x
6 holes samen met
Daniel

Vervoer: bus + auto

www.Golf360.nl - Jouw Topprestatie!

Club Robinson
All inclusive

GOLFREIS 360 ‘GETTING READY’

6 DECEMBER 2018

Inschrijfformulier
Golfreis ‘Getting ready’
2-7 februari 2019
Georganiseerd door Daniel Balvert van
Golf360 ism Ingrid Rooda van Golf2Golf
Travel en Events.

Inschrijfgegevens:

Wensen aanvinken:

Meneer / Mevrouw

0 Ja, ik ga mee met de golfreis en wil een
éénpersoonskamer. Toeslag à 30,00 p.n. Totaal
150,00

Voornaam:
(zoals vermeld in paspoort)
Achternaam:
(meisjesnaam)
Geboorte datum:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Mijn golf handicap is:
Opmerkingen/vragen:
…

0 Ja, ik ga mee met de golfreis en de kamer delen
met …
Onze voorkeur gaat uit naar;
0 2 aparte bedden
0 1 groot bed
0 Ik wil graag voor alle dagen een buggy reserveren
à 40,00 p.d. Totaal 160,00 (delen is een optie)
Ik wil graag een koffer bijboeken, naast de 10 kg die
ik als handbagage heb en de 15 kg voor mijn golfbag
0 15 kg extra à 42,00 (retour)
0 20 kg extra à 52,00 (retour)
0 Ik wil graag een stoel met extra beenruimte dit
kost 13,00 of 19,00 euro per enkele vlucht. Bij
beschikbaarheid!

Dank voor je inschrijving

REISVOORWAARDEN
Bij annulering van de reis gelden de reisvoorwaarden van Golfreisbureau
Golf2Golf, deze kun je bij opvragen bij Daniel. Gaarne het inschrijfformulier
mailen naar Daniel: info@DanielBalvert.nl
0 ik ben akkoord dat mijn gegevens worden gedeeld met Golf2Golf en de
benodigde gegevens met Transavia en Club Robinson Quinta Da Ria.

HANDTEKENING VOOR AKKOORD
www.Golf360.nl - Jouw Topprestatie!

