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Information

Efterårstur til Portugal med Hillerød GK
Aroeira  |  22. - 29. oktober

Pris per person,    

12.195,- 

Aroeira Golf ligger syd for Lissabon og er med det nybyggede boutique hotel 
Aroeira Lisbon Hotel, samt de to Aroeira baner, et af områdets allerbedste 
golf resorts. Her findes to 18-hullersbaner og til trods for, at begge baner 
ligger i en tæt pinjeskov, så er de karaktermæssigt ganske forskellige. 
Aroeira Pines Classic er en klassisk og ganske smal parkbane med design 
af Frank Pennink og betegnes som en af hans allerbedste baner. Banen 
åbnede i 1973 og kendetegnes ved at være omgivet af masser af pinjetræer, 
små greens og ganske få bunkers og vandhazarder, Aroeira Challenge stod 
klar i år 2000 og er en betydelig mere moderne bane og ganske anderledes c 
med store greens og Skotland inspirerede potbunkers. 

Aroeira Lisbon Hotel er et nybygget fire-stjernet boutique hotel med 66 lyse 
og stilfulde værlser enten med balkon eller terrasse. Hotellet er moderne og 
bærer et tydeligt skandinavisk præg med smagfulde detaljer i en nedtonet 
stil. Restauranten serverer retter baseret på det portugisiske køkken med 
inspiration og fortolkninger fra hele verden. Aroeira har sin egen beach 
club på den smukke strand, blot tre kilometer fra hotellet.

Se frem til en hyggelig tur med inspirerende undervisning hvor vi kommer 
igennem alle dele af spillet og hygger os med forskellige konkurrencer og 
aktiviteter. 

Kristian Mangor Olsen, PGA Pro Hillerød GK

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Lissabon t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Aroeira Lisbon Hotel 
•  Morgenmad og 6 middage
•  5 runder golf på Aroeiras baner
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
 rangebolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                      2.700,-

To fantastiske baner i smuk natur 
blandt pinjetræer, som er afveklsende 
og vældigt populære. Nu er der endelig 
kommet et hotel lige ved banerne.
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