
Resmål: Portugal, Cascais, Quinta da Marinha 
Datum: 25/3-1/4 2019 (7 nätter)
Pris: 11.995:- per person
Senaste anmälningsdag: 10/11 2018.  
Anmälan: Kontakta Sunbirdie på 08-458 00 00 eller maila till 
info@sunbirdie.com – ange ”Klubbresa Finspång”.

Kuststaden Cascais är idag en exklusiv ”förstad” där många av Lissabons förmögna bor. Delvis på 
grund av det enkla pendlingsavståndet till huvudstaden (bara ca 20 minuter med prisvärt tåg) och 
dels på grund av läget vid havet. I den charmiga staden finns mängder av restauranger och butiker 
och hamnområdet bjuder på ännu fler restauranger och vackra vyer.

Quinta da Marinha ligger knappt 5 kilometer från centrala Cascais och erbjuder förutom en myck-
et trevlig golfbana även ett högklassigt golfhotell, där vi bor i dubbelrum med balkong och har 
tillgång till motionsrum, spa och både inomhus- och utomhuspool samt nödvändigheter som en 
bra bar och restauranger. Vid stranden ligger ytterligare en mycket populär restaurang och självklart 
finns många många fler i centrala Cascais.

Banan är en oerhört angenäm parkbana med generösa fairways och vackra pinjeträd – dessutom 
magiskt vacker utsikt över havet från flera hål. Banan är ritad av legendariska Robert Trent Jones Sr 
och bär många av hans adelsmärken. Inte onödigt svår eller utmanande, men väldigt angenäm och 
rolig att spela!

Resorten har kostnadsfri shuttle in till centrala Cascais varifrån du även kan ta tåget till Lissabon, så 
om du inte vill njuta av dagarna och kvällarna på resorten finns oändliga variationsmöjligheter.

Följ med Finspång och Sunbirdie till Quinta da Marinha – ring eller maila oss gärna redan idag 
men allra senast 10 november, då det är sista dagen för (bindande) anmälan...

I priset ingår följande

• 7 nätters boende del i 
dubbelrum

• Daglig frukostbuffe

• 5 heldagsgreenfee på Quin-
ta da Marinha (andra rundan 
bokas på plats)

• Flyg t/r Arlanda–Lissa-
bon med TAP (handbagage, 
resväska plus golfbag)

• Transfer flygplatsen-Quinta 
da Marinha tur och retur

• Tillgång till health club 
med bastu, turkiskt bad, 
inomhuspool och gym

• Shuttle in till Cascais  
går 2 gånger om dagen 

Enkelrumstillägg 
2.000:-

Flygtider 

25 mars Arn-Lis,  
19:00 - 22:20

1 april Lis-Arn,  
08:45 - 14:00

Bokning

OBS: Senaste anmälningsdag 
(bindande) 10/11 2018.  
Anmäl er genom att ringa 
08-458 00 00 eller maila 
till info@sunbirdie.com och 
ange ”Klubbresa Finspång”.

Klubbresa Finspångs GK
till Quinta da Marinha
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