
Ta’ med Struer Golfklub og Bravo Tours på

KLUBTUR
 TIL SKØNNE COSTA DEL SOL i SPANIEN

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.

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund– Malaga t/r
+  Mad om bord på flyet
+  Transfer lufthavn – hotel t/r
+  Ophold på Hotel Roc Flamingo
+  All Inclusive 
+  Dansk rejseleder
+  Olietillæg
+  Bidrag til Rejsegarantifonden
+  Præmier
+  Tourleder Alfred Dyrmose,  

Struer Golfklub

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbags på fly
+  4 x golf (de populære Mijas-baner) 

3 x Mijas Los Lagos/Los Olivos og
 1 x Chaparral med delt buggy
+  Transport til banerne t/r

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 195 (skal tilkø-

bes før der betales depositum)
+  Rejseforsikring kr. 249

Deadline for tilmelding er
lørdag 25. november 2017

Bindende tilmelding til tourleder Alfred 
Dyrmose på dyrmose@altiboxmail.dk 

- med fulde navn iflg. pas, adresse, tlf. og hcp. 
- samt mailadresse. Yderligere oplysninger 
omkring denne dejlige forårstour kan også 

indhentes hos Alfred Dyrmose, på
 tlf. 21 42 77 80. 

Begrænset deltagerantal. 
Først-til-mølle-princippet. Hcp. max 36.

Hotel Roc Flamingo

Mijas Olivos

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Bo godt i Torremolinos centrum
Hotel Roc Flamingo, Bravo-kat. 3

Roc Flamingo er et rigtig godt valg, hvis du gerne vil bo på et charmerende byhotel med gode faciliteter og et utroligt venligt 
personale. Her vil du med garanti føle dig godt tilpas. Næsten lige uden for hotellet ligger det stemningsfulde centrum af 

Torremolinos, hvor der er masser af shoppingmuligheder, dejlige restauranter og barer. Her bor du i byen og tager med en 
bus ud til banerne. Du skal blot tænke på at sænke dine putts. Det bli’r bare så godt.

Afrejse fra Billund fredag 2. marts 2018 kl. 16.10.
Hjemkomst til Billund fredag 9. marts 2018 kl. 14.40.
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med All Inclusive kr.          7.698
Eneværelsestillæg kr. 800 (Begrænset antal – spørg) · Ikke golfer-pris - kr. 5.298

Hotel Roc Flamingo

Mijas Los Lagos

All Inclusive 
og 4 x golf


