
 

 

Montado Hotel & Golf Resort 
20-25 oktober 2019 
 
I resan ingår: 
- 4 dagars utbildning 
- 4 st rundor golf 
- 5 st övernattningar 
- 5 st frukost 
- Buss tur o retur, Montado-Comporta-Troia 
- 1 st lunch 
- 1 st middag 
- Tävling med fint prisbord 
- Fria rangebollar innan rundan 
- Tillgång till gym och SPA  
- Gratis wi-fi 

 
Detta fixar du själv (du får gärna hjälp av oss): 
Flygresa T&R, några luncher och några middagar. 
 

Pris: 5 650 SEK/person i dubbelrum 
Enkelrumstillägg:  +1400:- 
 
 

Schema 
 
20/10  Resdag till Lissabon 

 (vi samordnar transfer till golfbanan) 
21/10  Frukost. Första start kl. 9.30. Lunch. 

Utbildning kl. 16-18. 
22/10  Frukost. Första start kl. 9.30. Lunch. 

Utbildning kl. 16-18. 
23/10  Frukost. Kl. 08.30 buss till Comporta och 

“NovoGreens” , som byggt om greenerna 
på många av Europas bästa banor.  
Efter utbildningen följer lunch och spel på 
Troia Golf club. 

24/10 Frukost. Första start kl. 08.15. Lunch. 
Utbildning kl. 15-17. 

25/10 Resdag tillbaka till Sverige 
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Montado  
Montado är en modern fyrstjärnig golfanläggning 
där hotellet har designats av den kände arkitekten 
”Tomás Tavira”. Hotellet har 93 rymliga och 
trevliga rum med utsikt över golfbanan eller det 
vackra landskapet. Samtliga rum har balkong. Som 
gäst vid hotellet har du fri tillgång till ”Zen SPA” 
som är utrustat med en inomhuspool och 
massagerum. Vill du träna lite extra så finns här 
även ett fitness-center. Restaurangen ”All In One” 
har en fantastisk utsikt över Montado och erbjuder 
både regionala rätter såväl som internationella.   
 

Montado Golf 
Montado Golf Club är en naturskön platt parkbana 
beläget bland vingårdar. Banan grundades redan 
1992 men genomgick en grundlig renovering och 
återinvigdes år 2006. Det är populärbana som har 
varit värd för flera större tävlingar. Banans 
utmaningar ligger främst i det stora antalet 
vattenhinder och relativt smala fairways. Banans 
signaturhål är det 18 hålet med en läcker ö green. 
 
Anmälan görs till kansli@sgariks.se 
Fr.o.m 20 augusti är anmälan bindande. 
Det finns 24 platser. Först till kvarn… 
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