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GOLFREIS PORTUGAL  Ref. nr.: 16080205 
 

 
 

AquaLuz Suite Hotel **** 
 

AquaLuz Suite Hotel is een fraai 4-sterren suitehotel is centraal gelegen t.o.v. centrum 

Lagos, strand en golfbanen. Met 4 zwembaden, zowel buiten als binnen, een fitnessschool 

met o.a. cardiofitness, Turks stoombad, sauna (allen Gratis) en massagemogelijkheden 

zorgen voor een aangenaam verblijf, een uitstekend restaurant, buitenbar, Irish Pub en nog 

veel meer faciliteiten maken het een perfecte vakantiebestemming.  

 

De appartementen hebben allen een ruim balkon en ingericht met lichtgekleurde 

meubels, betegelde vloeren en een volledig uitgeruste keuken. De appartementen 

hebben een apart zitgedeelte met uitzicht op de stad of op het zwembad.  

 

The Club Restaurant serveert authentieke gerechten uit de Algarve en heeft buiten een 

terras met uitzicht op het zwembad. The Club Bar biedt een gezellige sfeer en serveert 

koude en warme dranken. De bar heeft een open haard voor de koudere dagen. 

 

Binnen nog geen 10 minuten loopafstand bent u in het centrum van de gezellige plaats 

Lagos met zijn vele (vis)restaurantjes, terrasjes en gezellige winkeltjes. Eén van de vele 

stranden ligt op 10 minuten lopen van het hotel en golfbaan Boavista ligt op 5 minuten 

rijden. Kortom: dit hotel kunnen we u zeker aanraden. 
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Algarve 
 

Zonnig, prachtige kusten met 

indrukwekkende rotspartijen, heerlijke 

zeetemperatuur, vriendelijke bewoners, 

perfect klimaat, veel golfbanen van 

internationale allure en bovendien een 

goede keuken. Niet voor niets is de 

Algarve één van de belangrijkste 

golfbestemmingen van Europa the 

‘whole year round’. In het zuiden van 

Portugal gelegen strekt dit gebied zich 

uit van de Spaanse grens in het 

Zuidoosten tot aan dorpjes zoals Lagos 

en Sagres in het Zuidwesten, met in 

totaal zo’n 150 km strand. 

 

Hier in de Algarve bevinden zich veel topgolfbanen. GOLFREIZEN.NU biedt hier diverse 

golfarrangementen aan. Met een verblijf in één van de golfhotels en een keuze uit de vele 

golfbanen zorgen wij samen met u voor een onvergetelijk verblijf aan de Algarve! 
 

Lagos 
 

De westelijke Algarve is met lange 

zandstranden, heuvelachtig achterland en 

kleine vissersdorpjes in lagunes een gebied dat 

straalt van natuurlijke schoonheid. De 

schilderachtige dorpjes en rustige stadjes geven 

dit gebied haar charme. Kleine gehuchten, 

witgepleisterde boerderijtjes en uitgestorven 

straatjes geven u de indruk dat de tijd hier stil is 

blijven staan. 

 

De historische havenstad Lagos biedt u, met de 

vele smalle, kronkelige straatjes en drukke 

pleinen vol met winkeltjes, restaurants, bars en 

clubs daarentegen ook de meer levendige kant van dit gebied. De in vrolijke kleuren 

geschilderde vissersbootjes liggen in de rivier en haven, alwaar iedere ochtend de vers 

gevangen garnalen, kreeft, krab, zeebaars en sardientjes worden verhandeld. Deze 

diepgewortelde verbintenis met de zee zorgt voor een prachtige haven met tevens plaats 

voor jachten en andere zeilschepen. 

 

Bij Lagos vindt u ook Meia Praia, een werkelijk prachtig lang goudgeel zandstrand. Meer 

richting het westen vindt u Sagres en de bekende vuurtoren van Kaap St Vincent, het 

meest zuidwestelijke punt van continentaal Europa dat bekend stond als O Fim Do Mundo – 

het einde van de wereld – in de periode van de grote Portugese ontdekkingsreizigers. 
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Golfbanen 
 

In dit gebied vinden we meerdere golfbanen, we noemen er een paar: 
 

Parque da Floresta: Deze baan (par-72, 5.670 m), behorend 

bij het gelijknamige resort, is mede door de geboden 

diversiteit zeer uitdagend. De baan leidt u van een kleine 

green omringd door bunkers, langs een ravijn, over glooiend 

landschap, tot greens omringd door waterpartijen. 

Onderweg treft u prachtige uitzichten over Figuera, de zee 

en een schilderachtig meer. Hcp-eis: GVB. 

 

Espiche Golf: Espiche Golf is geopend in 2012 en betreft een 

uitdagende mooie golfbaan die absoluut niet aan uw lijstje 

mag ontbreken. De golfbaan is omgeven door een open 

landschap en wijngaarden met uitzicht op het Monchigue 

gebergte. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve 

technologisch type gras waardoor dit één van de meest 

ecologisch geavanceerde golfbaan is in Europa. 

 

Boavista Golf: Ontwerper Howard Swan heeft de 18-holes 

Boavista Golf baan (par-71, 6.053 km) op prachtige wijze 

geïntegreerd in het landschap. Glooiing, bunkers, olijfbomen 

en prachtige (soms smalle) fairways maken het een 

belevenis om deze baan te bespelen. En wat te denken van 

de prachtige vergezichten van de Monchique heuvels en 

Lagos en haar baai. Hcp-eis: 27/34. 

 

Palmares Golf: is de eerste 9 holes een echte linksbaan (par-

71, 5.961 m), terwijl de back nine  meer heuvelachtig zijn. 

Verborgen greens, doglegs, zandduinen en redelijk wat aan 

hoogteverschillen maken deze baan tot een interessante 

uitdaging! Hcp-eis: 28/36. 
 

Alle banen zijn verder voorzien van: pro shop, driving range, 

academy, putting en chipping greens,  club-, trolley- en 

buggyhuur en clubhuis. 
 

NGF Golfpas 
 

Bent u reeds in het bezit van uw GVB, maar nog niet 

aangesloten bij een golfclub dan kunnen we voor u 

een lidmaatschap regelen bij het NGF (Nederlandse Golf Federatie). Hierbij ontvangt u een 

officiële NGF Golfpas waarbij u in principe op alle golfbanen zowel in als buiten Nederland 

kunt gaan golfen. Met uw lidmaatschap kunt u als golfer genieten van alle vrijheid en 

spelen waar u maar wilt zonder een duur lidmaatschap bij een vaste golfbaan.  
 

Een lidmaatschap bedraagt 42,95 euro per kalender en is ieder jaar vrij opzegbaar voor 15 

november. Indien gewenst dan melden we u graag aan zodat u snel aan de slag kunt om 

het geoefende in de praktijk te brengen op de golfbaan. 
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Golf Clinic : “Verbeter uw spel”  
 

We hebben ons voor deze golfreis gebaseerd 

op een golf clinic “Verbeter uw spel” onder 

begeleiding van onze Nederlandse Golf 

Professional Wim Koudijs. Het doel van deze 

clinic is het analyseren, corrigeren en 

optimaliseren met als doel uw spel op een 

dusdanig niveau te krijgen, dat u na afloop 

significant betere resultaten gaat behalen. In 

meer dan 95% van de gevallen lukt dit ook.  

 

Om deel te kunnen nemen dient u in het 

bezit te zijn van een handicap 54 of lager. 

 

Tijdens deze golfreis gaan we samen met u werken aan: 

 

 Hoe behaalt u meer lengte bij uw afslagen? 

 Hoe verbetert u uw swing? 

 Hoe leert u het beter ‘leren lezen’van de golfbaan 

 Hoe verbetert u uw korte spel (chippen, pitchen & putten)? 

 

Deze “verbeter uw spel clinic” omvat 8 lesuren verdeeld over 4 lesdagen. U krijgt hierbij les 

op de chip & put area en de driving range waar alle aspecten van golf aan bod komen: 

putten, chippen, pitchen, bunkerslagen en natuurlijk de swing.  
 

Dit alles zorgt ervoor dat het plezier in de golfsport groter wordt doordat uw spel verbeterd 

en natuurlijk uw handicap ook omlaag kan. 
 

 

Golf  

 
We zijn uitgegaan van 4 greenfees per persoon 

op de golfbanen van Santo Antonio (inc. 

Buggy), Espiche Golf (incl. Buggy), Alto Golf en 

Palmares Golf. 

 

Indien gewenst kunnen we ook voor u 

greenfees regelen op andere golfbanen 

waaronder o.a. Boavista, Alamos, Penina 

Championship, Morgado, Gramacho, Vale da 

Pinta, etc. 

 

 

We kunnen voor u diverse golfbanen in de directe omgeving aanbieden. De starttijden 

regelen we voor u aan de hand van uw voorkeur en beschikbaarheid.  
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Vervoer  
 

We zijn in deze offerte uitgegaan van de volgende vlucht, onder voorbehoud van 

beschikbaarheid van de momenteel geldende prijsklasse.  
 

U vliegt met Transavia: 
 

Optie 1: za 5 november 2016  Rotterdam - Faro 07.25 – 09.20 uur  

 za 12 november 2016  Faro – Rotterdam 19.00 – 22.55 uur  
 

Optie 2: za 12 november 2016  Rotterdam - Faro 07.25 – 09.20 uur  

 za 19 november 2016  Faro – Rotterdam 19.00 – 22.55 uur  
 

Optie 3: za 19 november 2016  Rotterdam - Faro 07.25 – 09.20 uur  

 za 26 november 2016  Faro – Rotterdam 19.00 – 22.55 uur  
 

De kosten voor de vliegtickets zijn de actuele kosten op internet. Wij rekenen hier geen extra marge 

of kosten voor, maar bieden u deze optie geheel als onze service aan. 
 

Alle luchtvaartmaatschappijen rekenen een toeslag voor het vervoer van zowel uw 

standaardbagage als uw golftas. In de offerte houden we al rekening met de benodigde 

bagage waaronder een koffer en vervoer van de golftas. In de prijsopgave staat vermeld 

wat is inbegrepen in de prijs. Indien gewenst kunt u extra bagage via ons direct bijboeken. 
 

Parkeren bij de Luchthaven 
 

Gaat u met de auto naar de luchthaven regel dan tijdig uw parkeerplaats bij 

de luchthaven. Op onze website bieden wij een uitstekende vergelijkingsservice 

van alle partijen zodat u eenvoudig kunt zien welke het voordeligste is.  
Kijk voor meer informatie op onze website www.golfreizen.nu/parkeren 
 

Golfset huren (optioneel) 
 

Wist u dat u tegenwoordig een vrij nieuwe Golfset kunt huren v.a. € 35 voor 

een hele week? Vraag ons naar de mogelijkheden. U bespaart hiermee de 

kosten uit die de luchtvaartmaatschappijen rekenen voor het vervoeren van 

uw golftas. Transavia rekent hier € 50 voor en Ryan Air maar liefst € 60. 

 
Het is tevens mogelijk om de golfsets gratis af te leveren bij uw accommodatie. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.golfreizen.nu/golfsethuren 
 

Huurauto 
 

Aanvullend regelen we een huurauto voor u; wij zijn uitgegaan 

van een categorie EDMR: Opel Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig 

met airco. De huurauto is o.b.v. “ophalen met volle tank en 

inleveren met volle tank.”  
 

Andere auto’s zijn op aanvraag. Ophalen en afleveren de Airport. Geen extra kosten voor 

verzekering of brandstof bij het ophalen van de huurauto. Inclusief alle benodigde 

verzekeringen en zonder eigen risico. 

http://www.golfreizen.nu/parkeren
http://www.golfreizen.nu/golfsethuren
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Prijsopgaaf  Ref. nr.: 16080205 

 
 

Prijs p.p.  

 

05.11 – 12.11 

Optie (1) 

12.11 – 19.11 

Optie (2) 

19.11 – 26.11 

Optie (3) 

Excl. Vlucht 679 Euro 669 Euro 669 Euro 

Incl. Vlucht 829 Euro 849 Euro 839 Euro 

INCLUSIEF 

8 dagen (7 nachten) o.b.v. Logies & Ontbijt in een Appartement met 1 slaapkamer 

Retourvlucht naar Faro inclusief luchthavenbelasting (voorbehoud van beschikbaarheid en 

momenteel geldende prijsklasse!) 

Bagage: Handbagage (10 kg) en reiskoffer (15 kg) per persoon 

Huurauto categorie EDMR o.b.v. 2 personen per auto 

Golf Clinic: Verbeter Uw Spel o.b.v. 2 personen (8 uur les verdeeld over 4 dagen) 

Golf: 4 greenfees op de golfbanen van Santo Antonio, Espiche, Alto Golf en Palmares 

Extra: Buggy op de golfbanen van Santo Antonio en Espiche Golf o.b.v. 2 personen 

Gratis gebruik van WiFi in en rondom het gehele resort 

EXTRA KOSTEN 

Reserveringskosten + bijdrage Garantiefonds: € 25 per boeking 

OPTIONEEL 

NGF Lidmaatschap met officiële NGF Golfpas: € 42,95 per jaar (via GreenGolf.nl) 

Huur golfset (aflevering bij uw verblijf): v.a. € 35 per persoon (afhankelijk van gewenste type) 

Vervoer van eigen golftas (15 kg): € 50 per persoon bij Transavia 

Toeslag Ontbijt: € 8 per persoon per dag (reeds inbegrepen bij de prijs) 

Toeslag bij een verblijf o.b.v. Half Pension: € 23 per persoon per dag 

Toeslag Appartement met Poolview (1 slaapkamer): € 10 per kamer per nacht 

Toeslag Premium Appartement met Poolview (1 slaapkamer): € 28 per kamer per nacht 

Toeslag Appartement met Poolview (2 slaapkamers): € 50 per kamer per nacht 

Toeslag Premium Appartement met Poolview (2 slaapkamers): € 74 per kamer per nacht 

Extra of andere Greenfees is mogelijk en op aanvraag 

Extra Golflessen van Wim Koudijs is mogelijk en op aanvraag 

Wij kunnen ook een reis- en/of annuleringsverzekering voor u afsluiten 

 

 

*) Vluchtprijs is onder voorbehoud van de beschikbaarheid en de geldende tariefklasse op het moment van 

vastleggen van de reis. De vlucht is berekend volgens bovengenoemde opties incl. bagage van 15 kg  

(eventuele meerprijs wordt doorberekend).  
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Verzekering 
 

Een Annuleringsverzekering voorkomt financiële zorgen wanneer 

u onverwachts uw reis moet annuleren of onderbreken. Wel zo´n 

prettig idee.  

 

Wij zijn aangesloten bij Allianz Global Assistance en kunnen voor 

u een kortlopende- of doorlopende reis-  en/of 

annuleringsverzekering afsluiten. Kijk voor meer informatie en 

direct berekeningsmogelijkheden op onze website www.golfreizen.nu/verzekeringen/. 

 

TIP ! De kosten voor een Doorlopende Annuleringsverzekering (1 jaar geldig) is vaak 

goedkoper dan een Kortlopende Annuleringsverzekering terwijl u dan voor alle reizen 

gedurende het gehele jaar met uw gehele familie verzekerd bent.  

 
 

VERZEKERINGEN (optioneel) 

Kortlopende reisverzekering vanaf € 1,90 per persoon per dag 

Een doorlopende annuleringsverzekering vanaf € 4 per persoon per maand 

Een doorlopende reis- en annuleringsverzekering vanaf € 7 per persoon per maand 

 

file:///C:/Dropbox/00%20-%20GOLFREIZEN.NU/01%20-%20Offertes/Spanje/Costa%20Almeria/www.golfreizen.nu/verzekeringen/
http://www.golfreizen.nu/verzekeringen/

