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Åk med PRO Greger Axelsson till Vilamoura 

 
           Boka din plats på golfskolan till fantastiska Vilamoura 

  

Åk med PGA PRO Greger Axelsson till Portugal och spela golf på Vilamouras berömda 
mästerskapsbanor. Vilamoura, som är ett av Algarves mest populära turistmål med den stora 
marinan, strandpromenaden och de fantastiska sandstränderna Vilamoura Beach och 
Falésia, ligger cirka 18 km från Albufeira och 24 km från Faro flygplats. 
 

Vårt hotell Hotell Dom Pedro Marina har ett mycket bra läge mellan den spektakulära 
marinan och stranden i Vilamoura. Här finns alla de främsta restaurangerna och det är 
bekvämt gångavstånd både till SPA Aquatic och den vackra sandstranden. Hotellet erbjuder 
allt man kan önska sig med restaurang, barer och pool. 
 

Upplev den bästa golfen i Algarve på Dom Pedro Golf och Vilamouras berömda banor. 
På golfskolan kommer vi att spela 5 rundor golf på Victoria GC, Pinhal GC samt Millenium GC. 
Victoria GC var bland annat värd för VM 2005 och här spelas Portugal Masters sedan 2007.  
 

Träningsanläggningen är mycket bra och anläggningen passar er som vill ägna veckan åt golf i 
en härlig miljö. Under veckan varvar vi träning och spel på banan under ledning av vår 
tränare Greger Axelsson. Vi som önskar ställer upp i veckans tävlingar och utmanar våra nya 
vänner. En lärorik och rolig vecka väntar på Vilamoura! 

Vilamoura 7 november – 14 november 2021 
 

7 nätter med del i dubbelrum på Vilamoura Dom Pedro 
Frukostbuffé alla dagar 
5 golfrundor på Don Pedro Vilamoura GC 
(Pinhal GC, Millenium GC och Victoria GC) 
8 timmars träning med PGA PRO Greger Axelsson 
Fritt inträde till SPA Aquae 
Flyg Stockholm – Faro t/r inkl. golfbag 
Transfer Don Pedro Vilamoura – Golfbanorna, t/r 
Transfer Faro flygplats – Vilamoura, t/r 

 

Pris: 14 990: – per person 
Tillval 
Enkelrumstillägg: 2 600: - 
 

Anmälan: 

Begränsat antal platser. Anmälan senast den 1 juli till 

viktoria@onetravel.se Fri avbokning gäller vid avbokning 

före inbetald anmälningsfaktura. Läs mer om resan och ev. 

restriktioner på grund av Covid-19 på onetravelgolf.se 
 

Preliminära flygtider med SAS: 

07 November  Stockholm – Faro 07:15 – 10:40 

14 November  Faro – Stockholm 11:30 – 17:00 
. 
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