
Ferie og fairways i Fuengirola
Direkte på Fuengirolas skønne strandpromenade ligger det atmosfærefyldte hotel, Globales 
Gardenia Park. Her bor du med All Inclusive, en skøn udsigt til havet og en placering tæt på byens liv. 

Ferien byder på tre fantastiske runder på den nærliggende bane Mijas Golf. Mijas tilbyder to meget 
forskellige 18-hulsbaner, der dog har de taktiske og tekniske udfordringer tilfælles. Los Lagos er 
kendetegnet ved brede fairways og ni strategisk placerede søer, mens Los Olivos byder på smalle 
fairways omgivet af de mange oliventræer og mindre greens. 

 
Afrejse fra Billund søndag den 16. oktober 2022  
Hjemrejse til Billund søndag den 23. oktober 2022 
 
Pris pr. pers. i dobbeltværelse med skrå havudsigt og All Inclusive kr. 10.595 
Tillæg for eneværelse (begrænset antal, spørg først) kr. 800

Prisen inkluderer: 
√  Fly Billund – Málaga t/r 
√  1 stk. bagage og 1 stk. 

håndbagage
√  Transfer lufthavn – hotel t/r 
√  Ophold på Globales Gardenia 

Park
√  All Inclusive
√  Dansk rejseleder 

Golfen inkluderer: 
√  Transport af golfbag (maks. 15kg)
√  3 x golf på Mijas Golf – to forskel-

lige baner
√  Træningsbolde

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
√  Afbestillingsforsikring kr. 299  

(skal bestilles inden depositum 
betales) 

√  Årsrejseforsikring kr. 349 
√  Mad ombord på flyet kr. 200 kr. t/r
√  Udflugt Ronda kr. 420
√  Udflugt Gibraltar kr. 460 
√  Ekstra golf kr. 500
√  Eneværelse kr. 800

Gardenia Park Mijas Golf

Golftur med 3 x golf og All Inclusive

Mijas Golf

Spanien

Golfparadiset på solkysten
Forrygende golftur med Christian Nordby og Bravo Tours

Tilmelding senest 
mandag 1/8-2022

Bindende tilmelding til 
nordbygolf@outlook.dk 

med fulde navn ifølge pas,  
adresse, tlf. og mailadresse. 

Yderligere oplysninger kan indhentes 
hos Christian Nordby på tlf. 20 62 01 96

Først-til-mølle  
KUN 15 PLADSER

Inkl. tryghedspakke
 med bl.a. fuld refusion,  

hvis rejsen frarådes.
Se mere på bravotours.dk


