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Inschrijfformulier golfreis Spanje met Christel & René 

 

Hotel Isla Canela **** 
19 mei t/m 23 mei 2022 

Naam hoofdboeker: _____________________________________________________M/V 

(zoals geheel vermeld in paspoort) 

Geboorte datum: _____________________________Handicap:_________________________ 

Roepnaam:  _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________________________________________ 

E-mailadres:  _______________________________________________________________ 

Medereiziger:   _____________________________________________________M/V 

(zoals geheel vermeld in paspoort) 

Geboorte datum: _______________________________________________________________ 

Roepnaam:  _____________________________Handicap:__________________________ 

1-persoonskamer:    Ja / Nee  
(toeslag alleengebruik van 2-persoonskamer bedraagt € 120,- per persoon per verblijf) 
 
Hoofdbestuurder auto: _________________________ Auto delen met:__________________________ 
(Hoofdbestuurder dient in het bezit te zijn van een geldige creditcard) 
 
Inclusief: 
• 4 overnachtingen in een 2-persoonskamer per 2 personen 
• Verzorging o.b.v. logies-ontbijt 
• 2 x diner incl. 4 drankjes  
• 2 greenfees Vale Guadina Links  
• 1 greenfee Islantilla Altos 
• 1 greenfee Quinta do Vale incl. shared buggy  
• 3 x golfles van Christel & René incl. ongelimiteerd aantal range balls  
• 5 dagen autohuur cat. B (VW Polo of vergelijkbaar) per 2 personen 
 
Totaalprijs € 779,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer 
Totaalprijs is exclusief vlucht, administratiekosten, bijdrage SGR en bijdrage calamiteitenfonds.   
 
Annuleringsverzekering:   Ja / Nee 
Reisverzekering:    Ja / Nee 
Onderstaande vlucht boeken via Golftime: Ja / Nee 
Extra greenfee Quinta do Vale op 19 mei: Ja / Nee (prijs is €65,- per persoon incl. shared buggy) 
 
LET OP: Voor deze reis geldt een handicap-eis van minimaal 28 voor heren en 36 voor dames. 
 
Datum   Route    Vertrektijd  Aankomsttijd  
19-05-2022  Amsterdam - Faro 06:05   08:10  
23-05-2022  Faro – Amsterdam  21:35   00:35 
 
De indicatieprijs van het ticket is € 360,- per persoon. Deze prijs is inclusief handbagage, 20kg 
ruimbagage, 15kg golfbagage en ticketing fee. 
Op het moment van een definitieve reservering worden de meer- of minderkosten verrekend. 


