
Kære alle Sydjysk open-spillere, 
Igen i år var Bravo Tours stolt hovedsponsor bag Sydjysk Open – og igen i år var 
arrangementet en bragende succes. Vi bukker os for det store arbejde, der ligger bagved 
for arrangørerne og særligt denne gang, hvor der er afviklet en flot turnering i et år, hvor 
Corona nærmest har sendt det hele out of bounds. Vi er sikre på, at der skulle findes 
mange svære slag frem af baggen for at få turneringen op at stå. Det er med iderigdom og 
initiativ lykkes godt – og de tre samarbejdsklubber, Kaj Lykke, Ribe og Vejen skal have en 
stor tak fra os i Bravo Tours! Tak fordi I igen lukker os med ind i jeres fantastiske turnering.  

Ovenpå et par ganske horrible golf-rejse år pga. Corona, så er Bravo Tours igen på 
golfrejsebanen for alvor.  Vi har en ambition om hele tiden at være Danmarks absolut 
bedste golfarrangør. Det betyder, at vi her efter Corona har opjusteret på personalesiden i 
golfafdelingen med to nye stærke kort, ligesom vi har mange nye spændende golfrejser og 
muligheder på vej. Vi har også en ambition om at være jeres foretrukne rejsepartner, være 
klubbernes medlemmers og Sydjysk Opens 
deltageres foretrukne rejsepartner.  
Vi vil gå igennem bunkere og søer for at jeres 
golfoplevelser sammen med os bliver de 
allerbedste.

Tak for samarbejdet. Tak for deltagelsen.  
Vi glæder os til fortsat at være med.

De bedste golfhilsner, 
Team Bravo 
Adm. direktør, Peder Hornshøj

Her overrækkes lodtrækningspræmien af Niels Schmidt, 
Vejen GK til vinderen Svend Krogh, Vejen GK



Sydjysk Open - TUR 1

Sydjysk Open - TUR 2

Sydjysk fællesskab
I år har vi lavet tre specialture for at bakke op 

om det Sydjyske fællesskab
På disse tre ture kan der ikke benyttes rabatkode

Bethaniagade 40 · 7400 Herning bravotours.dkTlf. 70 10 10 77

Golftur til golfernes paradis - BELEK 

Sueno Golf Hotel  
- lækkert luksushotel
Afrejse fra Billund  
søndag den 3. april 2022
Pris pr. person v/ 2 personer i 
dobbeltværelse  
med All Inclusive kr. 9.799
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.300
Rabat for ikke golfer kr. 1.700

Golftur til golfernes paradis - BELEK 

Cornelia De Luxe Resort  
- 5-stjernet luksus
Afrejse fra Billund  
søndag den 10. april 2022
Pris pr. person v/ 2 personer i 
dobbeltværelse  
med All Inclusive kr. 10.699
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.250
Rabat for ikke golfer kr. 1.700

Prisen inkluderer: 
√ Fly Billund – Antalya t/r
√ Kuffert og håndbagage 
√ Transfer lufthavn – hotel t/r
√ Ophold på Sueno Golf Hotel
√ Bravo kat. 5
√ Dobbeltværelse med All 

Inclusive
√ Afslutningsmiddag

Golfen inkluderer: 
√ Transport af golfbag på fly, 

max 15 kg
√ 4 x golf på Sueno Golf  

(2 x Pines + 2 x Dunes)
√ Matchledere 
√ Præmier

Prisen inkluderer: 
√ Fly Billund – Antalya t/r
√ Kuffert og håndbagage 
√ Transfer lufthavn – hotel t/r
√ Ophold på Cornelia De Luxe 

Resort
√ Bravo kat. 5
√ Dobbeltværelse med All 

Inclusive
√ Afslutningsmiddag

Golfen inkluderer: 
√ Transport af golfbag på fly,  

max 15 kg
√ 4 x golf (2 x Faldo banerne +  

1 x National + 1 x Carya)
√ Matchledere 
√ Præmier

All Inclusive og 4 x golf

All Inclusive og 4 x golf

Kun 
40 pladser 

pr. tur

Inga Gilling Leo Gilling Esther Simonsen Jørgen Simonsen

Matchledere på Sydjysk Open Syd Deadline for tilmelding 
er den 1. februar 2022

Der er begrænset antal pladser  
max 40 golfere. Derfor anbefales 

hurtig og bindende tilmelding med 
fulde navn, fødselsdato, adresse, 
mobilnummer, e-mailadresse og 

DGU-nummer til Jørgen Simonsen på  
j.v.simonsen@icloud.com

Yderligere oplysninger omkring turen
 kan ligeledes indhentes hos 

Jørgen Simonsen på tlf. 20 53 24 12.
Vi planlægger allerede en tur til Costa de la Luz 24. september 2022 

- mere om denne kommer senere.


