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Hotel Idingshof **** v.a. € 209,- 
Duitsland - Niedersachsen - Osnabrück 

Golfreizen.nu - Mondia Travel B.V. 

Wilt u ontspannen, wandelen, genieten van de gezonde frisse lucht, sportief bezig zijn, overdadig 

veel golfen,…? In en rond Hotel Idingshof kan het allemaal! Dit hotel biedt onnoemlijk veel moge-

lijkheden en zo mogen we dus met recht zeggen: Voor elk wat wils. U verblijft 3 dagen (2 nachten) 

in een Tweepersoonskamer o.b.v. Half Pension en 2x golfen met keuze uit o.a. de golfbanen van 

Golfclub Artland, Golfclub Varus, Golfclub Habichtswald en Golfclub Gut Arenshorst.   

Meer info: www.golfreizen.nu/226 

Aphrodite Hills Golf & Spa **** v.a. € 699,- 
Cyprus - Zuid-Cyprus - Paphos 

Voor een perfecte mix van cultuur, geschiedenis en mythologie, bent u hier aan het juiste adres. 

Vanaf het plateau, waarop het resort is gelegen, kijkt u naar dé plaats waar Aphrodite zelf gebo-

ren’ werd! De glinsterende Middellandse Zee zorgt daarbij een adembenemend decor. Verblijf van 

8 dagen (7 nachten) in een Appartement met 1 slaapkamer o.b.v. Logies, huurauto type B (Opel 

Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig met AC) en Onbeperkt Golf op de Aprodite Hills Golf (incl. Buggy) 

Meer info: www.golfreizen.nu/326 

Formosa Park Aparthotel **** v.a. € 549,- 
Portugal - Midden-Algarve - Almancil 

Op slechts 250 meter van het Anco-strand ligt het fraaie 4-sterren tellende Formosa Park, omarmd 

door het ongerepte Ria Formosa natuurpark. U verblijft 8 dagen (7 nachten) in een appartement 

met 1 slaapkamer o.b.v. Logies & Ontbijt, inclusief huurauto type B (Opel Corsa, 4-deurs of gelijk-

waardig met AC) en 4x golfen waarvan 2x op Pinheiros Altos en 2x op San Lorenzo.   

 

Meer info: www.golfreizen.nu/426 

Meliá Atlántico Isla Canela **** v.a. € 619,- 
Spanje - Costa de la Luz - Ayamonte 

Het 4-sterren hotel Meliá Atlántico Isla Canela is gelegen in de prachtige omgeving van Isla Canela 

(Huelva), één van de meest bevoorrechte residentiële toeristische gebieden van Spanje, in Andalu-

sië. Het strand is ook bekend om zijn zandduinen en de weelderige vegetatie en de unieke eigen-

schap van het gebied. Verblijf 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. All-Inclusive, 

huurauto en 5x golfen op de golfbaan van Isla Canela (of andere banen tegen meerprijs). 

Meer info: www.golfreizen.nu/526 

Golfreis Spanje met Pro **** 
Spanje - Costa de la Luz - Cadiz 

v.a. € 1.399,- 

In de week van 22 t/m 29 september 2018 organiseren we weer een Groepsreis met de Pro. Het 

Elba Costa Ballena Beach & Thalasso Resort in Spanje (Costa de la Luz) is dit keer de bestemming 

van onze Nederlandse Golf Professional. Verblijf 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer 

o.b.v. Soft All-Inclusive, 5x golfen op de golfbanen van Costa Ballena Golf, incl. VLUCHT Amster-

dam - Sevilla, 3x toegang tot de SPA, huurauto en bovenal 5 dagen golfles van onze Golf Pro.  

Kijk voor al onze aanbiedingen op onze website ! 

Voor meer aanbiedingen: www.golfreizen.nu/aanbiedingen 


