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Monte Rei & El Rompido

Monte Rei

- här avgörs 2014-års Time Travel ProAm
El Rompido Golfresort har allt man kan önska sig för en
lyckad ProAm-resa. Lyxigt boende, två bra banor och “open
bar” på kvällarna. Vi kryddar dessutom med ett varv på
spektakulära Monte Rei - en av Europas bästa banor!
Monte Rei GC är en väl bevarad hemlighet. Den klättrar stadigt på alla rankinglistor och hade redan varit allra högst
upp om de exempelvis arrangerat en Europatour-tävling. Banan, klubbhuset, maten
och servicenivån håller allra högsta klass!
Vår ProAm-bas är El Rompido där vi
bor ståndsmässigt på det femstjärniga
hotellet med de båda omväxlande
Rompido-banorna (Norte & Sur) på kort
gångavstånd.
På hotellet ingår “semi-all-inclusive”
vilket ger deltagarna frukost, middag och

fri bar mellan kl 18 och 23. Både praktiskt
och socialt uppskattat!
Vårt populära ProAm-upplägg innehåller omväxlande spelformer som bästbollar, bramble och greensome. Därtill
kommer dagliga extratävlingar (närmast
pin, längsta drive). Cobra Puma sponsrar
en helt egen uppvärmningstävling. Och vi
själva sponsrar en hole-in-one-pott på f n
16.000:- i resecheckar! Den potten växer
med 1.000:- för varje tävlingsrunda UTAN
ett hole-in-one noterat.
Välkomna!

Hotellet

El Rompido Sur

Arrangerad av:

Resedatum: lör 15-22:e november
Pris per amatör: 13.200:-*
Frivilliga tillägg:

enkelrum
avbeställningsskydd

1.400 kr
300 kr

* Flygskatt tillkommer (f n ca 950 kr). Flygtillägg för Arlandas
direktflyg 600 kr. Pron åker helt utan kostnad.

I ProAm-resans grundpris ingår:
 Direktflyg Kastrup - Faro T&R inkl transport av resväska & golfbag
 7 nätter i dubbelrum på Precise Hotel El Rompido, inkl “semi-all-inclusive” vilket innebär
frukost, buffet-middag inkl dryck samt “open bar” mellan kl 18 och 23. Vi inkluderar dessutom
3 luncher efter våra två shotgunstarter och rundan på Monte Rei
 6 greenfees på Rompido Sur (3 dgr), Rompido Norte (2 dgr) och Monte Rei (1 dag)
 Transfers mellan flygplats, El Rompido och Monte Rei T&R
 Avslutningsmiddag med prisutdelning
 Sidotävlingar som Cobra Puma Shoot-out, lagvis närmast pin, V65, mm, erfaren tävlingsledning och digert prisbord. Ett lag består av 1 pro + 3 amatörer (max spelhcp för herrar 24,
damer 28). Även Pron spelar på sitt exakta hcp (dock 0 som lägst och 4 som högst).

Säkra en plats i solen - anmäl ditt lag redan idag!
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