Vila Sol

Vila Sol & Vale do Lobo

Time Travel ProAm intar Algarve-kusten
Längs portugisiska Algarvekusten ligger golfbanorna tätt,
framför allt i området kring turistmagneten Vilamoura.
Vila Sol & Vale do Lobo är två av dem och här avgörs vår
ProAm sista veckan i november 2019.
Vila Sol är en komplett golfresort
med ett femstjärnigt hotell och 27
hål som närmaste granne. Och vilka
golfhål! Hålen kantas av pampiga tallar och pinjeträd, samt en och annan
strategiskt placerad damm.
Vale do Lobo ligger endast 20 min
hotellet och har 2 st 18-hålsslingor.
Vi spelar Ocean Course med flera hål
ända nere vid havet.
Vilamoura marina ligger endast 10
taximinuter från vårt hotell, så utbudet av restauranger mm är stort.
Vårt populära ProAm-upplägg inne-

håller omväxlande spelformer som
2- & 4-manna-bästbollar, bramble
och Irish greensome. Därtill kommer
dagliga extratävlingar (närmast pin på
alla korthål, längsta drive).
Hole-in-one-potten på 32.000 kr
gick ut på Las Colinas (nov -18). Så nu
börjar vi om med 1.000:- i resecheckar. Den potten ökar med 1.000:- för
varje tävlingsrunda UTAN ett hole-inone noterat.

Vale do Lobo Ocean Course

Välkommen!

Hotel Pestana Vila Sol

Ronnie Olovsson, Time Travel

Datum: lördag 23-30:e nov 2019
Pris per amatör: 13.900:-

Vilamoura marina

Arrangerad av:

Frivilliga tillägg: dubbelrum för eget bruk 2.100 kr
Pron åker utan kostnad. Flyg från andra orter än Kastrup och
Arlanda bokas på egen hand.

I ProAm-resans pris ingår:

n Direktflyg Kastrup/Arlanda - Faro T&R inkl flygskatt samt transport av resväska & golfbag
n 7 nätter i dubbelrum på femstjärniga Pestana Vila Sol med frukost alla dagar, samt välkomst- och
avslutningsmiddag med prisutdelning
n 6 greenfees på Vila Sol (4 dgr) och Vale do Lobo Ocean Course (2 dgr) inkl hyrvagn och heldagsgreenfee på Vila Sol (specialpris på golfbilar)
n Transfers mellan flygplats, hotellet och Vale do Lobo T&R
n Sidotävlingar som Titleist / FootJoy Shoot-out, närmast pin på alla korthål, mm. Ett lag består av
1 pro + 3 amatörer (max spelhcp för herrar 24, damer 28). Även Pron spelar på sitt exakta hcp, dock
+4 som lägst och 4 som högst. Herrar fyllda 75 år får spela från röd tee mot ett hcp-avdrag på 5 slag.

Säkra en plats i solen - vi tar maximalt emot 20 lag!

Ronnie Olovsson
Tel: 0431-36 80 36
info@timetravel.se
www.timetravel.se
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