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Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 10 december 2022. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Morgado GC är den bana som Portuguese Open spelades på 2018, det är 
en park- och hedbana med breda och inbjudande fairways i ett böljande 
Algarve landskap. Banan har stora greener som allt som oftast vaktas av 
bunkrar. Den ser lättspelad ut vid första anblicken men har sina svårighe-
ter då det är en av de längsta banorna i Algarve från backtee, par 73.

Alamo GC är den andra banan på anläggningen och är något kortare men 
lika naturskön och skall defintivt inte klassas som enklare. Fairways är 
smalare och den kantas av lite mer träd än på Morgado, par 71. 

Träningsfaciliteter: Morgado har en mycket bra range som man använder 
från bägge håll samt ett bra närspelsområde.

Morgado Golf Hotel är ett fyrstjärnigt hotell med modernt inredda rum, 
alla med balkong och utsikt över golfbanan Morgado. Frukost och middag 
serveras i hotellets restaurang och lunchen intar man i det intilliggande 
klubbhuset, hotellet har två pooler. 
Morgado ligger uppe i bergen efter Alvor och Portimao, ett naturskönt 
område ca 1,5 mil från byarna vid kusten.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Faro t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Morgado Golf  
 Hotel
•  Halvpension (frukost och 6 middagar) 
•  5 greenfees på Morgados banor
•  Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                  3.195:-
Avbeställningsskydd:               700:-
Golfbagsförsäkring:                   195:-

Pris per person     

 16.495:- 

Portugal
Morgado ligger i bergen i ett na-
turskönt område  där det är lätt att 
koppla av och höra fåglarnas kvitter.

Följ med Upsala GK till Portugal! Morgado, 1 - 8 april, 2023


