
SPECIALTILBUD TIL AGC MEDLEMMER & VENNER 

Mulige tilkøb: 
• Eneværelsestillæg 2.000 kr. pr. person (begrænset antal til rådighed).
• Havudsigt 300 kr. pr. person (kan kun bestilles ved min. 2 personer i delt dob.værelse. Begrænset antal værelser med havudsigt).
• Sædevalg ombord på fl yet. Tre valgmuligheder 60, 75 eller 175 kr. pr. person pr. vej (kan bestilles indtil 11 dage før afrejse).
• Afbestillingsforsikring 195 kr. pr. person (skal tegnes ved bestilling af af rejse). Dækker dig ved sygdom indtil afrejse.
• Rejseforsikring Europa (gælder et år fra afrejsedato). Forskellige dækningsmuligheder og priser. 

Fra 278 kr. pr. person og 552 kr. pr. hustand (kan tegnes frem til afrejse). Dækker dig ved sygdom under rejsen.

Bestilling: 
Bestilling skal foregå til Århus Charter via telefonisk kontakt på 86202900 eller ved besøg i deres rejsecafé på Marselisborg Lystbådehavn. 
Specialtilbuddet kan ikke bestilles online. Oplys “Specialtilbud Aarhus Golf Club” ved bestilling. Specialtilbuddet kan også bestilles af venner 
til AGC medlemmer, og man behøves ikke fremgå på samme rejsebevis. HCP og DGU nummer skal oplyses ved bestilling. Minimums HCP for 
både kvinder og mænd for at spille på Madeira er 36. Efter bestilling sendes et rejsebevis på e-mail, som fungerer som billet på rejsen. Der 
skal indbetales et depositum på 1.200 kr. pr. person ved bestilling, og rest beløbet betales senest 60 dage før afrejse. Vi gør opmærksom på, at 
golfrejsen ikke er en matchtur. Der kan spilles individuelt, som man ønsker under ferien. Tee times bookes efter bestilling af rejse. Der kan 
spilles på begge golfbaner på Madeira; Palheiro Golf & Santo da Serra Golf.

BLOMSTERØEN I ATLANTERHAVET

GOLFREJSE TIL MAGISKE
MADEIRA - MED FRI GOLF!

Rejs d. 26. januar 2020 eller d. 8. marts  2020

PRISEN ER INKLUSIV:

○ fl yrejse
○ hotel med halvpension 

(morgenmad + aftensmad) i 7 dage
○ mad ombord på fl yet tur/retur
○ bustransport mellem lufthavnen og hotellet på 

Madeira tur/retur
○ 20 kg. indchecket bagage og 5 kg. håndbagage
○ gratis parkering i Aarhus Lufthavn
○ salgstillæg

SAMT GOLFPAKKE INDEHOLDENDE:

○ fri golf (spil op til 7 dage)
○ golfbag ombord på fl yet tur/retur (maks 15 kg)
○ fri bustransport mellem hotellet og golfbanerne

7 NÆTTER I DELT DOBBELTVÆRELSE PÅ 

� � � �

HOTEL FOUR VIEWS MONUMENTAL 
Inklusiv halvpension

Pris pr. person i delt 
dbl.værelse med fri golf 

KUN kr. 7.999,- pr. person
Pris for ikke-golfspillere kr. 5.999,- pr. person 

Prisen er gældende i en begrænset  bestillingsperiode, og 
der er et maks antal deltagende på begge datoer, som fyldes 

efter først-til-mølle princippet. 

� 86 20 29 00
� aarhuscharter.dk

Afrejse søndag d. 26. januar 2020 kl. 08.30 - Hjemkomst søndag d. 2. februar 2020 kl. 19.20
Afrejse søndag d. 8. marts 2020 kl. 08.30 – hjemkomst søndag d. 15. marts 2020 kl. 19.20

�
Lokalt fra Aarhus Lufthavn


