
Bo på 5* Evolutee Hotel 

Evolutee Hotell på Royal Obidos Spa & Golf Resort 
erbjuder en unik och oförglömlig upplevelse. Hotellet lever 
upp till sin höga standard och och har en idyllisk utsikt 
över golfbanan och atlanten. På hotellet kan du förbättra 
ditt välbefinnande med ett besök till det fridfulla Elemental 
spat, som erbjuder överflödiga massager och innovativa 
behandlingar som ger dig total balans och harmoni. 
Ta chansen och åk med Ingela och skapa oförglömliga 
golfminnen! 

Säkra din plats genom att anmäla dig snarast. 

   ‘futuretravelsweden’ futuretravel.se

ROYAL OBIDOS 
PORTUGAL 
 
… med den nya omtalade banan, West Cliffs!

RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR 
- Flyg med SAS från Arlanda  inkl. incheckat bagage & golfbag 
- 4 st golfrundor. Två st på Royal Obidos, en på Westcliff & en på Praia 

Dél Rey. 
- Boende 4 nätter i dubbelrum Sunrise/Lagoon view 
- Frukost & 4 middagar ingår exkl. dryck 
- Busstransfer (till och från flygplats) 
- Golfträning med Ingela 
- Enkelrumstillägg: 2 500:- 
- Begränsat antal platser!

Golf i världsklass 

Nu har du möjlighet att följa med Ingela på en 
oförglömlig resa till varma och solsäkra Portugal. Du 
kommer att få spela på tre fantastiska golfbanor, Praia 
Del Rey, Royal Obidos & West Cliff. West Cliffs öppnades 
i april 2017 och har redan blivit en av Portugals absolut 
bästa banor. Denna unika 18-håls linksbana slingrar dig 
bland sanddynorna och har en fantastisk utsikt. Ett måste 
för dig som gillar linksgolf. Royal Obidos är en relativt 
tuff men genomtänkt bana i utmärkt skick med fantastisk 
utsikt över Atlantkusten. Praia del Rey är oerhört 
variationsrik där 9 av hålen ligger vid Atlanten, resterande 

Sista anmälningsdag: 1/3-19

Pris: 15 795:-  

24 - 28 APRIL 2019

- Vid anmälan, kontakta Future Travel eller Ingela Tisén 
och uppge namn, email, mobilnummer & address. 

- Mer information om hotellet och golfbanorna kan hittas i 
länkarna nedan: 
www.evoluteehotel.com 
www.praiadelrey.com 
www.westcliffs.com 
www.royalobidosgolf.pt/ 

För bokning och förfrågningar  
info@futuretravel.se

Ingela Tisén 
PGA Professional

ingela.tisen@pgasweden.com

Prel flygtider: 
Arlanda-Lissabon: 06:00-09:25 
Lissabon Arlanda: 18:35-23:45

Priset kan ändras pga. justerad valutakurs.


