
Rundt Lisboa finnes det flere utsøkte golfresorts og kun 30 minutter nord for byen finner man 
CampoReal som er en av de finere. Dit ønsker PGA proene Johan Elgborn og Bjørn Skott å ta 
dere med i april for å møte våren, samt få en god start på golfsesongen som kommer. 

CampoReal Golf Club er bygget der kongen av Portugal hadde sine jaktmarker før i tiden. På 
denne flotte banen som bølger seg frem i landskapet blir det spill fire av dagene. Den er veldig 
variert med både vide og trange hull i tillegg til noen med vann i spill. Treningsområdene er 
store med gode muligheter til å forbedre alle deler av spillet. Midt i uken blir det utflukt til West 
Cliffs banen som åpnet så sent som i juni 2017. Banen ligger spektakulert til ute på klippene 45 
minutter nord for Campo Real og har et links preg over seg med mange bunkere. På Campo Real 
kan de som ønsker spille mer enn 18 hull dersom det finnes ledige starttider etter første runden.  

Dolce CampoReal Hotel er et flott 5-stjerners hotell med utsikt over det portugisiske 
landskapet og golfbanen. Hotellet har et stort bassengområde ute i tillegg til et fint Spa med 
innendørsbaseng. I den hyggelige restauranten serveres portugisiske- og internasjonale retter i 
topp klasse og her nytes frokost og middag alle dager. Selv om hotellet ligger ute på landet er det 
ikke mer enn 10 minutter til middelalderbyen Torres Vedras for den som ønsker å se noe mer.

I Portugal er det alltid hyggelig og god service fra portugiserne som setter pris på deg som gjest. 
Johan og Bjørn ser frem til en hyggelig uke med dere både på og utenfor banen!

Påmelding og info kontakt Christian Berg på e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf: 928 08 800.

Bli med Johan og Bjørn til hyggelige Portugal!

7 – 14. april 2018

Inkludert i prisen:
• Flyreise med TAP Air Oslo – Lisboa t/r 

inkl. mat, golfbag, bagasje og håndbagasje
• 7 netter på Dolce CampoReal i dobbeltrom 
• Frokost og middag på hotellet
• 5 greenfees - 4 CampoReal og 1 West Cliffs
• Trening med Johan Elgborn og Bjørn Skott
• Rangeballer til treningene
• Transfer flyplassen – hotellet + West Cliffs t/r

Pris kr 16 585,- per person  

Enkeltromstillegg kr 2 345,-
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