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Groendael  
Golf & Clinic reis

Voor meer informatie bel Time4golf  
023-8200030 of mail info@time4golf.nl

U kunt ook contact opnemen met  
Mike Yarnold 06-50261567

NAAR SPANJE, COSTA DE LA LUZ,  

PRECISE RESORT EL ROMPIDO *****

31 OKTOBER – 7 NOVEMBER 2015  

Precise Resort El Rompido is een uitstekend en trendy hotel gelegen in een beschermd natuurgebied met veel pijnboombossen. 
Het hotel wordt omringd door twee prachtbanen: El Rompido South en North. Op een aantal kilometers afstand vindt u het vis-
sersdorp El Rompido met heerlijke restaurantjes en het strand. (bereikbaar per bootje). Faciliteiten: A la carte- en goed buffet-
restaurant, stijlvolle loungebar, riant buitenzwembad met groot zonneterras, pool bar, restaurant en tuin. Klein binnenzwembad 
met fitnessruimte, jacuzzi, sauna en stoombad, solarium, massagemogelijkheden, kapper en schoonheidssalon. El Rompido 
South is een uitdagende baan gelegen in een natuurreservaat aan een lagune en omringd door pijnbomen. De eerste negen 
holes slingeren langs pijnbomen en hebben veelal smalle fairways die nogal wat concentratie vereisen. El Rompido North is ruim 
aangelegd en is een typische ‘links’ course. Brede fairways, grote greens en een wat glooiend parcours kenmerken de baan. 

De Groendael Golf & Clinic reis is inclusief;
• Transavia.com Rotterdam The Hague Airport naar Faro en v.v.
   (incl. 10 kg handbagage, 20 kg ruimbagage, vervoer golftas 15 kg)
• Transfers per luxe touringcar van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer bij bezetting met 2 personen incl. ontbijt 
• 7 diners
• Semi all inclusive met gratis (alcoholische) drankjes van 17.00 tot 00:00
•  5 greenfees; 4 greenfees 18 holes op El Rompido North & South, 1x La Monacilla incl. retour transfers
•  BBQ Dinner @ La Monacilla incl. Meat Grill en paella + 4 drankjes p. p. (frisdrank, bier en wijn)  

(+ evt. 10% korting op extra drankjes ter plaatse)
• Gratis oefenballen & dagelijks 1 uur short game & 1 uur driving range (op alle 3 de golfbanen)
•  Op de vrije dag een 10 uur durende dagtrip naar Sevilla inclusief bus transfer + lunch tapas 

menu: 4 tapas + 4 drankjes per persoon (bier, rode wijn, of frisdrank

Prijs per persoon € 1495,- (incl. vlucht) 
Retourvlucht Rotterdam The Hague – Faro v.v. met Transavia.com inbegrepen,
inclusief 10 kg handbagage, 15 kg golftas + 20 kg ruimbagage. 
Evt. toeslag Single room: € 140,- per week


