
Vær sikker på plads - deadline for tilmelding 
er 13. januar 2017:
Bindende tilmelding til Palle Hansen på pa.hansen@live.dk m/ fulde navn, iflg. pas 
m/ adresse, tlf. og hcp - samt mailadresse. Hurtig tilmelding, mens der stadig er 
plads, da turen er begrænset til max. 20 deltagere. 
Yderligere oplysninger hos matchleder Bjarne Madsen på mobil 2210 2692. 
Max hcp. 36. Først-til-mølle-princippet…

Ta' med til Golfernes Paradis – og nyd sol, golf, gastronomi og vin 

MALLORCA 
Klubtur med Vestfyns Golfklub og Bravo Tours

Mallorca er altid et golfrejsemål i verdensklasse
Et rejsemål med næsten magisk tiltrækningskraft, venlig befolkning, smuk natur, spændende kultur, vidunderlig gastronomi, varmt klima 
og kort flyveafstand! Bo tæt på den dejlige strand i Cala Mayor og i gå-afstand til centrum, hvor du finder fine shoppingmuligheder og 
gode restauranter med udvalg til enhver smag. Mallorca har det hele. Golfbanerne er nøje udvalgt.  
Du skal blot nyde ferien, og kun tænke på at sænke dine putts. Det bli’r rigtig godt!

Se endvidere det lækre hotel på www.bravotours.dk

Prisen inkluderer: 
•  Fly Billund – Palma t/r
•  Mad om bord på flyet
•  Transfer lufthavn – hotel t/r
•  Ophold på Hotel Belive Adult 

Marivent, Bravo-kat. 4
• Halvpension, inkl. drikkevarer til 

aftensmaden, vand, sodavand, 
øl og vin

• Dansk rejseleder
•  Olietillæg
•  Bidrag til Rejsegarantifonden
•  Tourledere Bjarne Madsen og 

Palle Hansen, Vestfyns Golfklub

Golfpakke inkluderet:  
•  Transport af golfbags t/r  

maks. 15 kg
•  2 x Maioris, 1 x Poniente og  

1 x Santa Ponsa
•  Shuttlebus til banerne
•  Præmier

Mulige tilkøb - pr. person:
• Trolley er ikke inkl., da flere evt. 

benytter buggy/bærebag
• Balkon/havudsigt kr. 400  

(begrænset antal)
•  Afbestillingsforsikring kr. 195 

(skal tilkøbes før der betales 
depositum)

•  Årsrejseforsikring kr. 249

Afrejse fra Billund, lørdag  22. april 2017
Hjemrejse til Billund, lørdag 29. april 2017

Pris pr. person v/ 2 pers. i dobbeltværelse med halvpension kr.   7.998
Eneværelses-tillæg kr. 900 (Begrænset antal – spørg)
Pris ikke golfer kr. 5.498

Hotel Belive Adult Marivent Hotel Belive Adult Marivent

FØRST-
TIL-MØLLE

KUN 20 
PLADSER

Bjarne Madsen Palle Hansen

STØT 
DIN KLUB

OG DIG SELV:
Når du rejser på golftour  

med Bravo Tours, støtter du  
din klub, da Bravo Tours  

udbetaler et beløb på hver 
købt golfrejse.

4 x golf og 
halvpension

GLÆD DIG TIL HERLIGE GOLFOPLEVELSER 
PÅ BRAVO TOURS' POPULÆRE MALLORCA 


