www.golfersdream.org

Priser

Golf i Spanien till kanonpris!
Välkommen till vackra Nuevo Portil i södra Spanien.
Spanjorernas eget paradis.
Golfers Dream erbjuder boende
från oktober t.o.m. maj månad
i lägenhet eller hus.
Maj månad är ju en underbar
månad i Spanien, som svensk
sommar när den är som bäst.

Gäller för 2 personer i lägenhet.
För hus tillkommer 175 €/mån.
½ månad egen bil 1,350 - med hyrbil 1,550 €
1 månad egen bil 2,300 - med hyrbil 2,700 €
2 månader egen bil 3,750 - med hyrbil 4,500 €
3 månader egen bil 4,850 - med hyrbil 5,950 €
4 månader egen bil 5,900 - med hyrbil 7,500 €
5 månader egen bil 6,650- med hyrbil 8,550 €
6 månader egen bil 7,950 - med hyrbil 10,200 €
7 månader egen bil 8,750 - med hyrbil 11,500 €
(El & vatten tillkommer med ca € 15/vecka och lägenhet)

Välj själv, en månad eller flera. Du har nu också möjlighet
att välja två veckor till ett fantastiskt förmånligt pris.
Fem mil från Portugals gräns ligger Nuevo Portil.
Du bor i fina 3-rumslägenheter med stor balkong. Gästrum
med eget badrum om du vill ha gäster.
På ena sidan Atlanten med en fantastisk sandstrand. På
den andra sidan golfbanan. Kan det bli bättre?
Bil ingår också med fria mil.
Du spelar hur mycket golf du vill på den fina hemmabanan,
där det faktiskt finns utrymme för spontangolf .Inte så vanligt på alla banor. Det folk uppskattar mycket här är just
att det är så enkelt att komma ut på banan .
Kraftigt reducerade greenfee på ett flertal intilliggande banor.
I golfrestaurangen har Du 15% rabatt på allt du äter och
dricker .

Boka redan nu medan det
finns platser kvar!
Kontakta mig för mer info:
Birgitta Högström
070-56 15 009
hhogstrom@gmail.com
Representant för norrlandsregionen

För den kulturintresserade ligger Sevilla en timmes bilresa
österut. Denna fantastiska stad med urgamla anor erbjuder
opera, teater, tjurfäktning, flamenco, fotboll mm mm. Och så
shopping förstås!
Golfers Dream
Ulf Söderberg
C/Carmen 1
El Rompido (Huelva)
Spanien
Tfn Sverige: 0046-70628 98 48
Tfn Spanien: 0034– 60- 777 65 65

Klubbhuset

OBS
Vi anordnar även roliga
tävlingar regelbundet.

