
SESIMBRA
HOTEL & SPA

Halmstad Golf Academy
Består av PGA-professionals Henrik Staff (Halmstad GK), Ulf Pettersson (Holm GK) 
och Anders Israelsson (Haverdal GK). Vi har arrangerat golfresor med olika leverantö-
rer i över 30 år nu och målet är att ge service utöver det vanliga och en golfskola där 
alla, oavsett nivå, får med sig nycklar till att utveckla sitt golfspel.

Träning
Golfskolan omfattar totalt 8-10 timmars träning, fördelat på tre dagar. Förutom indi-
viduella svingtips på rangen jobbar vi med närspelets alla moment under veckan. Vi 
följer även med 9 hål och coachar på banan.

Hotell & område
Sesimbra Hotel & SPA är mycket vackert placerat i direkt anslutning till stranden i 
den charmiga fiskebyn Sesimbra. Här bor man med en fantastisk vy över Atlanten. 
Hotellet har ett härligt poolområde där man kan koppla av efter dagens träning och 
golfspel. Hotellet erbjuder även en SPA-avdelning med pool, turkiskt bad m.m. Hotellet 
har 84 rum och 8 sviter, samtliga med utsikt mot havet. Rummen är bekväma och 
ljusa och bjuder in till en harmonisk och lugn vistelse. Sesimbra är något av en favorit 
för oss då byn erbjuder fantastiska och mysiga restauranger med fisk och skaldjur på 
menyn.

Golf, Quinta do Peru
Quinta do Peru grundandes 1994 och är vackert beläget i Costa Azul i Azeitaregionen, 
mellan slotten i Sesimbra och Setubal. Parkbanan slingrar sig fram genom ett orört 
landskap med grönskande pinjeträd. Med Arrábida-bergen i bakgrunden utlovar banan 
härliga golfupplevelser! Banan är designad av Rocky Roquemore och är en mycket 
varierande bana med stora och snabba greener. I det mysiga klubbhuset kan du njuta 
av en härlig utsikt innan och efter golfrundan. Banan ligger drygt 20 min från byn och 
vi tränare sköter transporten i våra minibussar.

Pris
17 395 SEK/person i dubbelrum
19 750 SEK/person i enkelrum

För bokning och mer information kontakta oss
Uffe Pettersson 070 - 858 4152
Anders Israelsson 070 - 858 4003
Halmstadgolfacademy@gmail.com

Vad som ingår i resan
• 7 nätter i dubbelrum med havsutsikt
• Frukost
• 4 luncher inkl. 2 dryck
• 3 dagars träning inkl. fria rangebollar
• 5 greenfee på Quinta do Peru inkl. hyrvagn
• Flyg från Stockholm eller Köpenhamn till Lissabon inkl. skatter, samt avgifter för 

golfbag och väska
• Transfer tur o retur, flygplats-hotell och golfbana-hotell

Varmt välkomna att följa med oss till Portugal i höst!

Uffe & Anders
Halmstad Golf Academy
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