
   

Golfreizen.nu – Mondia Travel B.V.  
 

Tel.  085 - 784 94 43 Nassaustraat 40  KVK: 20154593   

Fax. 084 - 830 69 60 4891 ZZ Rijsbergen  IAGTO: 1974 

info@golfreizen.nu    www.golfreizen.nu  VvKR & GGTO 

 

GOLFREIS PORTUGAL  Ref. nr.: 16080205 
 

 
 

Quinta Paraiso da Mia *** 
 

Weggestopt nabij Lagos in een rustige omgeving verscholen tussen het groen, maar toch 

slechts enkele meters verwijderd van zowel het mooie, gezellige zandstrand met z´n 

prachtige rots formaties als het gezellige dorpje Praia da Luz bevindt zich Quinta Paraiso da 

Mia. Er zijn nog van die plekken op aarde waar het zo mooi is, dat de mens er geen enkele 

invloed op lijkt te hebben gehad. Quinta Paraiso da Mia is zo´n plek en wordt daarom ook 

wel het best bewaarde geheim van Luz genoemd. 

 

Quinta Paraiso da Mia ligt op een terrein van 7000 m2 aan prachtige tuinen. Hier bevinden 

zich 14 smaakvol ingerichte appartementen (studio’s, 1 en 2 slaapkamers). Alle 

appartementen beschikken over een eigen goed uitgeruste keuken, een woonkamer met 

vloerverwarming en de meeste hebben een open haard. Daarnaast beschikken ze allen 

over een televisie (met o.a. BVN, Ned 1, RTL 4), gratis WiFi, een badkamer met een bad en / 

of een douche, de appartementen met 2 slaapkamers hebben zelfs een tweede 

badkamer, en een eigen terras of balkon met uitzicht op de subtropische groene oase. De 

appartementen worden dagelijkse schoongemaakt, behalve op zon- en feestdagen, en 

zijn ondergaan aan de hoogste normen van frisheid en hygiëne zodat uw comfort en 

gemak worden gewaarborgd. 

 

Bedlinnen wordt eenmaal per week gewisseld terwijl keukenlinnen en (badkamer) 

handdoeken tweemaal per week worden gewisseld. Indien gewenst kunt u 

badhanddoeken voor bij het zwembad of strand huren. Als extra service is het mogelijk, 

tegen een kleine vergoeding, dat er een bij aankomst een levensmiddelenpakket klaar 

wordt gezet in uw appartement of studio. U kunt na een vermoeiende reis zo aanschuiven 

aan de gedekte tafel en genieten van de verse producten. Ook is er een broodjes service 

beschikbaar. Genietend van de opkomende zon tijdens uw ontbijt, kunt u zich vanaf uw 

eigen terras of balkon door de rust van de groene oase, het geluid van de vogels en de 

geur van de nabij gelegen zee laten vervoeren. Een beter begin van de dag kunt u zich 

nauwelijks voorstellen. Of toch wel u kunt zich natuurlijk ook laten verwennen met een 

uitgebreid continentaal ontbijt dat ´s ochtends wordt geserveerd aan uw tafel bij het 

zwembad. 
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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! 
 

 

Praia da Luz 
 

Het gemoedelijke plaatsje Praia da Luz is 

gelegen aan de westkant van de Algarve 

direct naast de welbekende stad Lagos. Praia 

da Luz staat vooral bekend om haar 

schitterende zandstrand waardoor het een 

gewaardeerde toeristische bestemming is 

geworden in de Algarve. Achter het strand ligt 

de promenade met restaurants, bars en 

winkeltjes. Hier kunt u langs de marktkraampjes 

slenteren om bijvoorbeeld een leuk souvenir in 

te slaan, leuk als afwisseling tijdens een dagje 

golf of strand! Naast het brede zandstrand is er 

ook een ruiger stuk rotsstrand te vinden, dat de 

kustlijn langs de Algarve zo typeert. 

 

Vroeger was de voornaamste inkomensbron van Praia da Luz de visserij. En dat kunt u nog 

steeds proeven de vele restaurantjes die het plaatsje biedt. De typisch Portugees bereidde 

kabeljauw, bacalhau, kunnen we u zeker aanraden. 

 

Naast de het prachtige goudstrand en goede toeristische voorzieningen, kunt u in Praia da 

Luz, direct achter de promenade, ook nog een stukje historie terugvinden. Hier zijn ruïnes 

van Romeinse badhuizen bewaard gebleven welke dagelijks te bezichtigen zijn. 
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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. 



   

Golfreizen.nu – Mondia Travel B.V.  
 

Tel.  085 - 784 94 43 Nassaustraat 40  KVK: 20154593   

Fax. 084 - 830 69 60 4891 ZZ Rijsbergen  IAGTO: 1974 

info@golfreizen.nu    www.golfreizen.nu  VvKR & GGTO 

 

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


   

Golfreizen.nu – Mondia Travel B.V.  
 

Tel.  085 - 784 94 43 Nassaustraat 40  KVK: 20154593   

Fax. 084 - 830 69 60 4891 ZZ Rijsbergen  IAGTO: 1974 

info@golfreizen.nu    www.golfreizen.nu  VvKR & GGTO 

 

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 739 Euro 729 Euro 729 Euro 

Incl. Vlucht 889 Euro 909 Euro 899 Euro 

INCLUSIEF 

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

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 

Gebruik van Wifi in het gehele hotel 

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: € 10,50 per persoon per dag (reeds inbegrepen bij de prijs) 

Toeslag Appartement met 1 Slaapkamer: € 8 per kamer per nacht 

Toeslag Appartement met 2 Slaapkamers: € 24 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/

