
Träningsresor med Golf Plaisir  

Endast mailanmälan: protours@golfplaisir.se  
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
10 december 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se

Anmälan

Quinta da Ria och Quinta da Cima håller förstklassig standard. Klubb-
huset ligger centrerat mellan de två 18-hålsslingorna. En kort promenad 
från hotellet bjuds här två riktigt bra banor med parkkaraktär. Quinta da 
Ria anses vara den något lättare av de två, med väl tilltagna fairways, och 
inte så förödande greenområden. Från flera av hålen har du däremot en 
helt makalös utsikt över havet och naturreservatet Rio Formosa med dess 
mäktiga sanddyner. Systerbanan Quinta de Cima erbjuder inte riktigt 
samma utsikt, men är i stället en mer teknisk och utmanande bana av 
parkkaraktär, och kan vara en lite hårdare nöt att knäcka, även för singel-
handicappare. Sammantaget är det två banor du inte tröttnar på i första 
taget

Robinson Club är ett utmärkt golfhotell där du från hotellrestaurangens terrass har 
en härlig utsikt över delar av banan och hotellets poolområde. Här finns även inom-
huspool, gym och ett litet Spa. Service är ett nyckelord på Quinta da Ria, här finns 
personalen alltid tillhands och hjälper till med ett leende. Rummen ligger i separata 
byggnader i parkområdet som omger hotellet och inom promenadavstånd (ca 1 
km) finns den fina sandstranden. På Robinson Club ingår Al inclusive by Robinson, 
vilket innebär att det ingår dryck till alla måltider samt snacks på eftermiddagarna 
och sena kvällen, och med tanke på vad som serveras är Quinta da Ria en otroligt 
prisvärd destination.

Pris per person     

22.995:- 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Faro t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Robinson Club  
 Quinta da Ria
•  Al Inclusive by Robinson
 7 frukostar, 6 middagar samt fri dryck   
 (vissa begränsningar på sortimentet)
•  5 greenfees på Quinta da Ria och 
 Quinta da Cima
•  Golfvagn
•  Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:       2.495:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Portugal
Robinson Club ligger bredvid natur-
reservatet Rio Formosa på Algarve-
kusten och erbjuder fantasisk utsikt 
mot havet på flera av Quinta da 
Rias golfhål. 

Följ med Bumle till Algarve!
Robinson Club Quinta da Ria | 20 - 27 april 2019


