
Lissabon er en spændende by og et rigtigt godt golfrejsemål. Knap 30 minutter vest for byen ligger Cascais 
og Hotel Quinta da Marinha Resort. Her har man en 18 hullers golfbane lige udenfor hotellet og 10 minutter 
til hyggelige Cascais med butikker, barer og restauranter. 

Golfbanen som er ejet af hotellet er designet af anerkendte Robert Trent Jones Sr. Quinta da Marinha 
banen er populær med stor variation af golfhuller som er placeret med Sintra bjergene på den ene side og 
havet på den anden. Nogle af hullerne er anlagt i en pinjeskov, nogle med vand i spil og nogle er mere åbne 
hvor man kan sprede slagene uden at havne i vanskeligheder. Banens sidste hul er virkelig en udfordring 
med vand på både udslaget og indspillet. 

Hotel Quinta da Marinha ligger i udkanten af den charmerende havneby Cascais og er et af de få rigtige 
golfhoteller i Lissabon området. Hotellet har gennemgået en stor renovering og stod nyt og færdigt i starten 
af 2020. Det er et flot 5-stjernet hotel med 198 værelser med egen balkon. Man har enten udsigt til 
golfbanen eller Sintra bjergene. Hotellet har en Health-Club med sauna, tyrkisk bad samt indendørs pool og 
fitness og mulighed for Spa behandlinger. I restaurant Five Pines på hotellet spises der morgenmad og 
middag – til middagen om aftenen er der drikkevarer inkluderet (øl, vin, vand, soft drinks, kaffe). 

Tilmelding KLIK HER Begrænset antal pladser, først til mølle gælder

Inkluderet i prisen:
• Flyrejse med TAP direkte København – Lissabon t/r
• Inkl 1 stk bagage 23 kg + 1 stk golfbag 23 kg pr person
• 7 nætter på Hotel Quinta da Marinha i delt dobbeltværelse
• Morgenmad dagligt + 3 middage inkl drikkevarer
• 5 runder golf på Quinta da Marinha Golf Club - inkl trolley
• Træning og spil med golftræner – inkl bolde på range
• Gratis adgang til Health-Club med sauna, pool, fitness mv
• Transfer fra Lissabon lufthavn til hotellet t/r

Specialpris 11.998 kr pr person

Normalpris 12.998 kr – spar 1.000 kr

Tillæg for enkeltværelse 1.798 kr 

Rejs med Holbæk GK til Portugal!            
Cascais | 23-30 marts 2022

Tag kontakt til klubben på mail nj@holbakgolfklub.dk eller or@holbakgolfklub.dk eller 5121 6353
Kontaktperson hos Golfbreaks er Ariel Zlotnik prodk@golfbreaks.com eller 7877 9890

TAP flytider
Onsdag 23 marts København 13:05 – Lissabon 15:45
Onsdag 30 marts Lissabon 18:15 – København 22:55
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