
Tag forspring på foråret med Stuer Golfklub og Bravo Tours på 

GOLFTUR 
 med Alfred Dyrmose på Costa del Sol

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 
+  Transfer lufthavn – hotel t/r 
+  23 kg kuffert-bagage/10 kg håndbagage
+  Ophold på Marconfort Griego Hotel, 

Bravo-kat. 4
+  All Inclusive 
+  Tourleder Alfred Dyrmose
+  Olietillæg 
+  Bidrag til Rejsegarantifonden 
+  Præmier til de dygtige

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbags på fly (max 20 kg)
+  4 x golf 1 x Majas Olivios 1 x Mijas Lagos, 

1 x Parador og 1 x Gualdalhorce
+  Transport til og fra golfbanerne 

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 399  

(skal tilkøbes før der betales depositum) 
+ Årsrejseforsikring kr. 249 
+ Eneværelsestillæg kr. 1.000  

(Begrænset antal – spørg)
+ Flymad kr. 180

Deadline for tilmelding er
15. august/1. november 2018

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 forårstur kan også 

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

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

Marconfort Griego Hotel

Mijas Olivos

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Vi bor på Marconfort Griego Hotel  centralt i Torremolinos
Dejligt og hyggeligt hotel, beliggende med meget kort transfer fra lufthavnen og 

med alt mad og drikke inkluderet, så det er bare med at nyde og slappe af efter golfen. 
Der er bestilt 4 x golf på 4 forskellige baner – Mijas Olivios – Mijas lagos – Parador – Gualdalhorce. 

Afrejse fra Billund den 15. marts 2019 
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse med All Inclusive kr.    8.198
Eneværelses-tillæg kr. 1.000 (Begrænset antal – spørg) 
Ikke-golfer kr. 6.198

Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk

Marconfort Griego Hotel

Mijas Los Lagos

Kr. 400 
rabat inden 
15. august 2018


