
13.495 
      PER PERSON

TEAM MARKS GK AMA ISLANTILLA RESORT 2022 
• Flyg t/r Göteborg/Landvetter - Faro inklusive handbagage, resväska, golfbag, 

seating, alla skatter och avgifter 
• Transfer t/r Faro flygplats - Islantilla Resort (50 minuter) 
• 7 nätters boende i dubbelrum på Islantilla Resort 
• Halvpension, frukost och middag varje dag. Dricka till middagen ingår,  

öl/vin/soft drinks  
• 5 x 18 hål på 27 hålsbana som ligger bredvid resorten

LEV LIVET PÅ GOLFRESAN 2022! 
Efter Pandemi och andra tråkigheter så längtar vi nu efter att resa utan att behöva tänka på restriktioner etc, nu skall vi Leva Livet! Vi har valt att 
åka till Ama Islantilla Resort 50 minuters transfer från flygplatsen i Faro. Här skall vi skämma bort oss själva under en vecka, bo bra, äta och 
dricka gott och inte minst spela golf med Atlanten i fonden. Hotellet ligger vackert beläget, samtliga rum har balkong och LCD-tv. Det finns ett 
stort SPA med alla tänkbara behandlingar och bastubad. 3 utomhus pooler och 1 inomhus pool, dessutom bubbelpool. Att det sedan endast är 
ett par drivar till Islantilla Golf gör ju inte saken sämre. 27 hål som kryssar sig fram bland tallskogen, utsikten mot Atlanten är bedårande! Detta 
är resan med njutning i fokus, vi skall Leva Livet med Marks GK i oktober, du är väll med?!

POOL 
Fantastiska 
områden med 
pooler etc runt 
hotellet

HÄRLIGT BOENDE 
Ljusa fina rum. Hög 
klass med alla 
bekvämligheter

GOLFBANAN 
Utmanande 
golfbana med  
3 olika slingor

2 oktober - 13:20 
3 oktober - 13:20 
4 oktober - 10:00 
5 oktober - 13:20 
6 oktober - 13:50 

 

GOLFTIDER 

BOKA DIN PLATS IDAG: danne.lampan@gmail.com, 076-025 19 63

BOKA IDAG! 

BETYG:

LÖRDAG 1 OKTOBER 2022 
LANDVETTER - FARO  
14:30 - 17:40 

LÖRDAG 8 OKOTBER 2022 
FARO - LANDVETTER 
18:30 - 23:25 

LEV LIVET!
Golfresa med Marks GK 1-8 oktober 2022
7 NÄTTER 5 DAGAR GOLF

http://WWW.MINGOLFRESA.COM

