
    Golfreis Portugal 
   Dolce Campo Real 
  

17-09-2021 – 24-09-2021 

Een ervaring om nooit meer te vergeten. Samen met 

Paul en Mathijs van P&M Golftravel! 

De golfreis 
Ook dit jaar zorgen golfprofessionals  
Mathijs Schenkeveld en Paul Weber  
weer voor een uitermate leuk, gezellig 
en uitgebreid les- en speelprogramma! 
 
Wanneer? (Vluchtschema nog niet bekend) 
Op 17-09-2021 vertrekken we vanaf  
Schiphol Airport richting Lissabon. 
Op 24-09-2021 vliegen we weer terug! 
 
De locatie 
Op een half uurtje rijden vanaf Lissabon Airport 
Ligt het prachtige zeer gastvrije golfresort Dolce 
Campo Real. Het golfresort zit direct aan de  
zeer uitdagende, heuvelachtige 18 holes golfbaan, 
Met iedere dag bubbels op de eerste teebox!! 
 
Geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer info of vul 
het inschrijfformulier in en retourneer deze aan Info@pmgolftravel.nl 
 
Mathijs: +31642269728      Paul:  +31650495100 
  

INBEGREPEN 

- Vlucht (incl. 20 kg ruimbagage) 

en Golftas 

- Transfer van en naar resort 

- 5 x greenfee Dolce Campo Real 
- Espumante op hole 1 

- 4x 1,5 uur golfles 

- 1x shortgame challenge 

- Semi all inclusive 17:30 – 23:00 

(softdrinks, wijn, bier) 
- Ontbijt en diner 

PRIJZEN 

- 1PK €1.849.00 p.p. 

- 2PK €1.649.00 p.p. 

- 3PK of meer ook mogelijk op aanvraag 



Golfreis Portugal 
Golfresort Montado 

 

 

 

 

29-09-2021 – 06-10-2021 

Een ervaring om nooit meer te vergeten. Samen met 

Paul en Mathijs van P&M Golftravel! 

De golfreis 
Ook dit jaar zorgen golfprofessionals  
Paul Weber en Mathijs Schenkeveld 
weer voor een uitermate leuk, gezellig 
en uitgebreid les- en speelprogramma! 
 
Wanneer? (Vluchtschema nog niet bekend) 
Op 29-09-2021 vertrekken jullie vanaf Schiphol.  
Wij ontmoeten op Lissabon Airport.  
Op 06-10-2021 vliegen we weer terug. 
 
De locatie 
Terug naar een locatie waar in eerdere reizen 
prachtige dingen zijn ontstaan! Een golfresort  
direct aan de gevarieerde 18 holes golfbaan. 
Het hotel biedt ruime kamers en een warme sfeer! 
 
Geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer info of vul 
het inschrijfformulier in en retourneer deze aan Info@pmgolftravel.nl 
 
Mathijs: +31642269728      Paul:  +31650495100 
 

INBEGREPEN 

- Vlucht (incl. 20 kg ruimbagage en 

golftas) 

- Transfer van en naar resort 

- 5 x greenfee Golfbaan Montado 
- 4x 1,5 uur golfles 

- 1x shortgame challenge 
- Semi all inclusive 17:30 – 23:00 

(softdrinks, wijn, bier) 
- Ontbijt en diner 

PRIJZEN 

- 1PK €1.849.00 p.p. 

- 2PK €1.649.00 p.p. 

 

 


