
ProAm på MorgadoProAm på Morgado

Kompletta Morgado Golf Resort står som värd för 2023-års 
ProAm. Även om anläggningen “bara” är fyrstjärnig finns allt 
vi eftersöker för en optimal ProAm-vecka. 
För första gången inkluderar vi “semi-all-inclusive”!

I resans pris ingår: 

n SAS direktflyg till Faro från både ARN, CPH & GOT inkl flygskatt, resväska & golfbag (max 23 kg/st)
n 7 nätter i delat dubbelrum, inklusive frukost, middag och fri dryck i både restaurang och bar kl 17-23
n 6 greenfees varav 4 på Morgado och 2 på Alamos. Möjlighet till extra spel på eftermiddagarna.
n Hyrvagnar och uppvärmningsbollar ingår samtliga dagar
n Transfers mellan flygplats och resorten T&R
n Sidotävlingar som Titleist Matchplay Shootout, närmast pin på alla korthål (insats €1/hål), mm.

Ett lag består av 1 pro & 3 amatörer med max individuellt spelhcp 24 för herrar & 28 för damer. 
Även Pron spelar på sitt exakta hcp, dock 4 som högst (ingen nedre gräns på plus-sidan). Herrar fyllda 70 år får 
spela från blå tee mot ett hcp-avdrag på 3 slag. Max-antal lag är 20. Anmälningsavgift 500 kr/amatör.  

Pron i laget åker gratis (ev rumsuppgraderingar tillkommer). Med reservation för ändringar.

Resedatum: lördag 18-25:e nov 2023
Pris per amatör:  16.400:-
Frivilliga tillägg/avdrag: 2 eller 4 st enkelrum per lag 2.800 
kr/rum, golfbil under samtliga 6 speldagar €180/bil, eget 
bokat flyg -2.000 kr.

Tel: 0431-36 80 36 
info@timetravel.se 

www.timetravel.se

Arrangerad av:

I samarbete med:

Hotellet NAU Morgado Golf & 
Country Club ligger i de västra delar-
na av Algarve-kusten, en knapp timme 
från Faro flygplats.

Vi bor i klassiska dubbelrum som lig-
ger på båda sidor om klubbhuset.

Under veckan spelar vi 4 rundor på 
Morgado som arrangerat tävlingar på 
både Europa- & Challenge-touren. Det 
är den öppnare och spelvänligare av 
de två banorna.

Alamos är kortare men trixigare och 
ligger i mer kuperad terräng. Om den 
är bättre än Morgado får ni själva ta 
ställning till! 

Vi inkluderar “semi-all-inclusive” 
vilket innebär frukost, middag och fri 

dryck i både bar och restaurang kl 17-
23. Både praktiskt och prisvärt!

För de som vill se något utanför 
grindarna rekommenderas kuststäder-
na Portimão, Lagos och lilla mysiga  
Alvor. Alla nås på 20-30 taximinuter.

Fyrmannalag (1 pro & 3 amatörer). 
tävlar och umgås i omväxlande spel- 
former såsom två- & fyrmanna-bäst-
bollar, bramble & irish greensome. Det 
blir dessutom en matchspelsdag som 
Titleist sponsrar! Därtill kommer dagli-
ga extratävlingar som närmast pin på 
alla korthål, längsta drive m fl.

Läs mer på www.timetravel.se.

Ronnie Olovsson, Time Travel
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Hotellrummen

Alamos

Hotellpool

Här finns allt från  Här finns allt från  
bra boende med bra boende med 

semi-all-inclusive till semi-all-inclusive till 
36 omväxlande hål36 omväxlande hål


