
Santa Ponsa, hul 14

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

MALLORCA  
Klubtur med Nordvestjysk Golfklub og Bravo Tours

 EN BRAVO-GOLFFERIE GØR NOGET VED DIG…

Deadline for tilmelding er
søndag 12. januar 2020 

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 er max. 20 pladser. 

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund – Palma t/r
+  20 kg bagage og 5 kg håndbagage t/r
+  Transfer lufthavn – hotel t/r
+  Globales Palma Nova, Bravo-kat. 3+ 
+  All Inclusive 
+ Dansk rejseleder
+ Bidrag til Rejsegarantifonden
+ Tourleder Peter Bovbjerg

Golfen inkluderer: 
+ Transport af golfbag, max. 15 kg
+ 2 x golf på Bendinat - inkl. buggy
+ 2 x golf på Santa Ponsa
+ Shuttlebus til banerne t/r
+ Præmier

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring, kr. 249
 (tilkøbes før der betales depositum)
+   Årsrejseforsikring kr. 278
+   Mindre udvalg af mad kan købes på fly
+   Eneværelsestillæg kr. 700
Miljøskat på Mallorca: Hotellet opkræver ved 
ankomst en mindre turistskat. Læs mere på  
www.bravotours.dk ”under Mallorca”

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.

Lækker golf og 
hyggeligt samvær 
Peter Bovbjerg er en erfaren 
gruppeleder, som altid samler de 
lune thygolfere omkring sig. 
Det gør han fordi, der er styr på 
tingene, og deltagerne skal kun 
tænke på at sænke deres putts. Bravo Tours 
er derfor trygge ved at overlade gruppen til 
Peter. Vedlagte tur er den 5. 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
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Årets julegaveForkæl én, du holder af...

Globales Palma Nova

Globales Palma Nova

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!

Fra Billund kl. 18.25, lørdag 4. april 2020 · Hjem til Billund kl. 14.25, lørdag 11. april 2020.
Pris pr. person v/ to personer i dobbeltværelse, kr.     7.798
Eneværelsestillæg kr. 700 (begrænset antal, på forespørgsel) · Ikke-golfer 5.598
Flytider er med forbehold for ændringer

4 x golf og 
All Inclusive 


