
Spanien

Costa de Almería
Tag med Brian Akstrup, Frederik ”Futte” & Co. på en  
fantastisk tur til det sydlige Spanien

All Inclusive og 4 x golf

Vi bor på Hotel Golf Almerimar  
- lækkert luksushotel Bravo kat. 5 

I den  lille by Almerimar finder man dette storslåede og topmoderne golfhotel. Her er 
luksus i højsædet. Hotellet ligger ud til den 27-hullers populære golfbane. Banen er 
designet af Gary Player. Vi bor i store dobbelte-superior-værelser. Alle værelser har 
terrasse, wifi, aircondition, tv, telefon, minibar m.m. Værelserne har en god udsigt, 
enten mod havet eller mod golfbanen, med de imponerende bjerge i baggrunden. 
Du skal blot nyde golfferien - og kun tænke på at sænke dine putts. 
Det bli’r rigtig godt. Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk 

Afrejse fra Billund, lørdag den 2. oktober 2021 
Hjemrejse til Billund, lørdag den 9. oktober 2021  
Pris pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse med All Inclusive kr.  10.299
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.050 (begrænset antal – spørg)

Golf Almerimar Hotel Golf Almerimar

All Inclusive og 5 x golf

Prisen inkluderer: 
√	Fly Billund - Costa de Almeria t/r 
√	1 stk. bagage + håndbagage 
√	Transfer lufthavn/hotel t/r 
√	Ophold på Hotel Golf Almerimar
√	All Inclusive på hotellet 
√	Dansk rejseleder 
√	Bidrag til rejsegarantifonden 

Golfpakken inkluderer: 
√	Transport af golfbag (maks. 15 kg)
√	5 x golf på Almerimar Golf.  

Banen har 27 huller
√	Trænere Brian Akstrup og  

Frederik Futtrup

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
√	Eneværelsestillæg kr. 2.050
√	Flymad kr. 190
√	Afbestillingsforsikring (bestilles 

inden depositum indbetales)  
kr. 249

√	Rejseforsikring kr. 278

Deadline for tilmelding 
er fredag 28. maj 2021

Bindende tilmelding til  
golf@bravotours.dk

med fulde navn iflg. pas, 
 fødselsdato, adresse, mail adresse 

og mobilnummer. 
Du er mere end velkommen til at 

kontakte Bravo Tours på 9627 3880 
for yderligere oplysninger omkring 

denne golfrejse. 

Først-til-mølle-princippet
Maks. 50 pladser

Brian Akstrup og  
Frederik Futtrup

Bemærk med 
All Inclusive i 

klubhuset


