Vi gentager succesen. Ta´ med på en hyggelig golftur til Golfernes Paradis

TYRKIET · BELEK
Med Sydjysk Open og Bravo Tours

Kaya Palazzo Golfklub

Belek er et golfrejsemål i verdensklasse
Vi bor på Kaya Belek, som er et rigtig lækkert All Inclusive hotel beliggende direkte på stranden i Belek,
der er 300 meter til Kaya Palazzo’s golfbane, hvor vi spiller 4 runder.
Hotellet er kendt for den gode service og det lækre mad. Her skal du bare læne dig tilbage og nyde.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Afrejse fra Billund, søndag d. 29. marts 2020 · Hjemrejse til Billund, søndag d. 5. april 2020
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse med All Inclusive kr.
Eneværelsestillæg kr. 800 (begrænset antal – spørg).

Sydjysk Open Syd
Anders Schau og Jørgen
Simonsen står igen i
spidsen for en tur sydpå
til varmen.
Anders var en af initiativtager til West Coast
Open og senere Sydjysk
Open.
Jøren har gennem mange
år været matchleder på
adskillige golfturer.
Med disse to ved roret er
I i gode hænder.

7.998

Anders Schau

Jørgen Simonsen

Hotel Riu Kaya Belek

Deadline for tilmelding er
fredag den 15. november
Der er begrænset antal pladser max.
40 golfere. Derfor anbefales hurtig og
bindende tilmelding med fulde navn, adresse,
mobilnummer og e-mailadresse til
Jørgen Simonsen på jvs@bravotours.dk

Kaya Palazzo Golfklub

Yderligere oplysninger omkring turen
kan ligeledes indhentes hos Jørgen Simonsen
på tlf. 20 53 24 12 og Anders Schau på
tlf. 29 78 90 42 (andersschau@gmail.com)

EN BRAVO-GOLFFERIE GØR NOGET VED DIG…

All Inclusive
og 4 x golf
Prisen inkluderer:
+ Fly Billund – Antalya t/r
+ Kuffert og håndbagage
+ Transfer lufthavn – hotel t/r
+ Ophold på Kaya Belek
+ Bravo kat. 5
+ Dobbeltværelse med All Inclusive
+ Afslutningsmiddag
+ Olietillæg
+ Bidrag til rejsegarantifonden
+ Dansk rejseleder
Golfen inkluderer:
+ Transport af golfbag på fly, max 15 kg
+ 4 x Golf Kaya Palazzo Golf Club
+ Matchleder Jørgen Simonsen
+ Præmier
Mulige tilkøb, pris pr. person:
+ Afbestillingsforsikring kr. 399 (Skal
tilkøbes før der betales depositum)
+ Årsrejseforsikring kr. 325
+ Eneværelsestillæg kr. 800
(Begrænset antal – spørg)

