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Valle del Este Golf Resort **** v.a. € 439,- 
Spanje - Costa de Almeria - Vera 

Golfreizen.nu - Mondia Travel B.V. 

Vanwege een Micro Klimaat schijnt de zon hier maar liefst 300 dagen per jaar. Een prima bestem-

ming dus om te genieten van golf met een aangename temperatuur. Verblijf van 8 dagen (7 nach-

ten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. Half Pension, huurauto type B (Opel Corsa, 4-deurs of gelijk-

waardig met AC) met Onbeperkt Golf op de Golfbaan van Valle del Este Golf. 

Meer info: www.golfreizen.nu/236 

Pestana Cavoeiro Golf Resort **** v.a. € 539,- 
Portugal - Algarve  - Cavoeiro 

Verblijf 8 dagen (7 nachten) op dit uitgestrekte golfresort in een appartement of villa en speel  

Onbeperkt Golf met keuze uit maar liefst 5 verschillende golfbanen. Op het resort zelf liggen de 

twee top golfbanen Gramacho en Vale da Pinta. Uw verblijf is o.b.v. Logies, inclusief huurauto  

type B (Opel Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig met AC) en garantie voor uitstekend golf. 

Meer info: www.golfreizen.nu/327 

Evolutee Hotel Royal Óbidos  ***** v.a. € 689,- 
Portugal - Costa Estoril - Praia del Rei 

Verblijf 8 dagen (7 nachten) in dit nieuwe 5-sterrenhotel o.b.v. Logies & Ontbijt, inclusief huurauto 

type B (Opel Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig met AC) en 5 greenfees met keuze uit 4 verschillende 

golfbanen waaronder Royal Óbidos, Praia D’El Rey, Campo Real en Bom Sucesso. Ook interessant 

zijn onze Golf & Wine en Golf & Gastronomy aanbiedingen in combinatie met dit hotel. 

Meer info: www.golfreizen.nu/418 

Castro Marim Golf Resort **** v.a. € 539,- 
Portugal - Oost Algarve - Vila Real de Santo Antonio 

Af en toe wilt u eens iets anders, even geen hotel maar een heerlijk rustig gelegen villa. Een villa 

die in rust en ruimte voorziet. Deze villa’s vindt u bij het Castro Marim Resort. U verblijft 8 dagen 

(7 nachten) in een luxe villa met 2 slaapkamers o.b.v. Logies, inclusief huurauto type B (Opel 

Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig met AC) en 5x golfen op de 27-holes golfbaan van Castro Marim. 

Meer info: www.golfreizen.nu/572 

Voyage Belek Golf & Spa ***** 
Turkije - Antalya - Belek 

v.a. € 599,- 

“Pure luxe” is de juiste omschrijving voor dit hotel. Laat u heerlijk in de watten leggen in dit schit-

terende en luxe 5-sterrenhotel. U verblijft 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. 

All-Inclusive. Inclusief 3x golf waarvan 2x op Montgomerie en 1x op Titanic Golf (voorheen TAT 

Golf), inclusief alle benodigde transfers. Natuurlijk passen we het pakket ook aan naar uw wens! 

Aanbiedingen:  November - December - Januari 

Voor meer aanbiedingen: www.golfreizen.nu/aanbiedingen 


