
Ta’ med på en afslappende og lun FORÅRSTUR, med matchdage og hygge på skønne

MALLORCA
Klubtur med Nordvestjysk Golfklub og  Bravo Tours

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund – Palma t/r
+ 23 kg bagage og 10 kg håndbagage t/r
+  Mad om bord på flyet
+  Transfer lufthavn – hotel t/r
+ Ophold på Hotel Palma Nova Palace
+ All Inclusive på hotellet
+  Dansk rejseleder
+  Bidrag til Rejsegarantifonden
+  Præmier
+  Tourleder Peter Bovbjerg,  

Nordvestjysk Golfklub

Golfpakken inkluderer:   
+  Transport af golfbag på fly t/r, max 15 kg
+  4 x golf på superbanerne: 

Son Muntaner, Son Quint og  
2 x Son Vida

• Shuttlebus til banerne t/r

Ekstra golf uden transfer:  
+  Poniente, som er meget populær og 

nyrenoveret. Kun 10 min. i taxa fra 
hotellet - kr. 750

+  Santa Ponsa - kr. 650 - 20 min. i taxa

Mulige tilkøb: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 195 (skal 

tilkøbes før der betales depositum)
+  Årsrejseforsikring kr. 249

Hotel Palma Nova Palace

Son Vida · Hul 16

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

All
Inclusive og 

4 x golf

Lækker golf og 
hyggelig samvær
Peter Bovbjerg er en erfaren 
gruppeleder, som altid samler 
hyggelige golfere omkring sig.
Det gør han fordi, der er styr 
på tingene, og deltagerne skal 
kun tænke på at sænkle deres putts. 
Bravo Tours er derfor trygge ved at overlade 
grupperne til Peter. Vedlagte tur er den 4. i 
rækken med Peter i spidsen. Og golfturene 
har hver gang været hurtig udsolgte.
Det borger for kvaliteten.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Hotel Palma Nova Palace

Deadline for tilmelding er
søndag 18. november

Bindende tilmelding til Peter Bovbjerg på 
jpbelb@gmail.com med fulde navn 

ifølge pas, adresse, tlf. og mailadresse.

Yderligere oplysninger omkring denne 
skønne forårstur kan indhentes

hos Peter Bovbjerg på 20 82 48 33

Først-til-mølle-princippet…
Der max. 24 pladser på hver tur

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.

Hvorfor ikke kombinere lidenskab med rejseglæde?
Mallorca er et golfrejsemål i verdensklasse 

Et rejsemål med næsten magisk tiltrækningskraft, venlig befolkning, smuk natur, spændende kultur, vidunderlig gastronomi, 
varmt klima og kort flyveafstand! Bo tæt på den dejlige strand i Palmanova og i gå-afstand til centrum, hvor du finder fine 

shoppingmuligheder og gode restauranter med udvalg til enhver smag. Mallorca har det hele. 
Og super gode golfbaner. Du skal blot nyde ferien, og kun tænke på at sænke dine putts. Det bliver rigtig godt! 

TUR 1: Afrejse fra Billund, lørdag 10. marts 2018. Hjem til Billund, lørdag 17. marts 2018
TUR 2: Afrejse fra Billund, lørdag 17. marts 2018. Hjem til Billund, lørdag 24. marts 2018 
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse m/ All Inclusive, kr.                 7.698  
Tillæg for ene-værelse (begrænset antal - spørg først) kr. 700 · Ikke-golfer kr. 5.198   
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