
I området kring Bom Sucesso fi nns mycket att 
se, bl a den medeltida byn Óbidos, en härlig by 
där man kan känna fl äkten av gamla tider. Byn 
är känd för sina söta hus, smala gator & gränder, 
caféer och restauranger och man kan också 
promenera på muren som omringar byn.

Nära fi nns även Peniche, ca 30min, där Portugals 
största fiskehamn finns. Peniche har häftiga 
klippformationer mot Atlanten och är mycket 
sevärt.  Caldas da Rainha, en stad som har allt, 
är bara på ca 20min köravstånd. Där fi nns det 
shoppingcenter, stora matbutiker, shopping-gata, 
en mycket trevlig utomhusmarknad - ja, allt vad 

Designad av Donald Steel, en av världens mest 
kända golfarkitekter, erbjuder Guardian Bom 
Sucesso Golf en 18-håls mästerskapsbana i 
vackra omgivningar. Banan ligger på ett område 
på mer än 60 hektar, nära Óbidos lagunen och 
nära Atlanten. Banan uppskattas av alla, såväl 
garvade golfare som nybörjare.

Bom Sucessos villor och lägenheter har ritats 
av ca 20 arkitekter och erbjuder ett unikt, 
fi nt och bekvämt boende. Alla lägenheter och 
villor har egen uteplats och är fullt inredda för 
bekvämt boende.

Klubbhuset har en trevlig och prisvärd restaurang 
& bar och maträtter allt från portugisiskt kök 
till internationell mat och medelhavsrätter.
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man kan tänka sig hitta i en stad.
 

Även ca 20 min bort ligger fina Foz de Arelho, på 
andra sidan av Óbidos lagunen, med en spektakulär 
sandstrand och caféer längs strandpromenaden. 
I Óbidos lagunen kan man paddla, fråga oss om 
mer info om det intresserar.

Vi gör även skräddarsydda utflykter som till 
exempel en halvdag i pittoreska fiskebyn Nazaré 
inklusive lunch, eller vinprovning på vingård, eller 
lätta vandring längs med fina Atlantkusten i Salir 
do Porto och Sao Martinho do Porto (lunch till 
självkostnadspris) mm.

UPPTÄCK PORTUGAL

Er pålitliga researrangör i Portugal

7 NÄTTERS GOLFPAKET
Prisen gäller per person baserat på att två delar 
boende.

Golfpaket 1, fri golf på Bom Sucesso, frukost, 
golfvagn, fria rangebollar.
1 sovrum + 1 badrum 561,50€
2 sovrum + 2 badrum 648,50€

Golfpaket 2, fri golf på Bom Sucesso, frukost, 
golfvagn på BS, fria rangebollar + 3 spel valfritt 
på Praia d Èl Rey, Westcliff eller Royal Óbidos.
1 sovrum + 1 badrum 693,50€
2 sovrum + 2 badrum 780,50€

14 NÄTTERS GOLFPAKET
Prisen gäller per person baserat på att två delar 
boende.
Golfpaket 1,  fri golf på Bom Sucesso, frukost, 
golfvagn, fria rangebollar
1 sovrum + 1 badrum 1 065,50€
2 sovrum + 2 badrum 1 217,00€

Golfpaket 2, fri golf på Bom Sucesso, frukost, 
golfvagn på BS, fria rangebollar + 5 spel valfritt 
på Praia d Èl Rey, Westcliff eller Royal Óbidos.
1 sovrum + 1 badrum 1 407,50€
2 sovrum + 2 badrum 1 559,00€

Prisen är per person och baseras på att 2 delar 
boende.
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I lägenheterna finns gratis trådlöst internet, 
internationella tv-kanaler, tvätt- & diskmaskin, 
micro, ugn, safetybox, hårtork, utomhuspooler, 
parkering, egen uteplats, AC. Städning var 7:nde 
dag.

De övriga golfbanorna man kan välja mellan är:

Ni kan välja mellan att enbart spela på Bom 
Sucesso eller även på dessa tre banor:

PRAIA D’EL REY

Praia d’El Rey är en av de mest fantastiska 

golfbanorna i Europa. Den ligger mellan öppna 
tallskogar och böljande sanddyner och med 
spektakulär utsikt över Atlanten och Berlengas 
öarna som ligger utanför Portugals kust. 

18-håls golfbanan är designad av den berömda 
amerikanska golfarkitekten Cabell B.Robinson. 
Djupa bunkrar, sluttande greens och sanddyner 
kontrasterar skarpt med frodiga fairways vilket 
gör banan till en fin golfutmaning.

WESTCLIFF

Nästan bredvid Praia d’El Rey ligger Westcliff, en 
enastående golfbana för passionerade golfare.
Det varierade landskapet har hållits så ostört som 
möjligt för att skapa en unik 18-håls golfbana i 
världsklass vid Silverkusten. Banan består av 
sanddyner avgränsade med lägre växtlighet och 
högre upp en tallskog med utsikt över havet. 
Westcliff hör inte till de lättaste banorna, och är 
inte en bana för nybörjare, men det exklusiva 
läget bidrar till en ypperlig golfupplevelse.
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ROYAL ÓBIDOS

Golfbanan vid Royal Óbidos Spa & Golf Resort 

är designad av världsgolflegenden Severiano 
Ballesteros. Den kända golfaren har skapat en 
riktigt exceptionell bana med hög kvalitetsstandard 
och den ligger med en ljuvlig utsikt över Atlanten.

Banan är utformad så att den naturligt passar in i 
miljön, den drar nytta av den böljande terrängen 
på ett naturligt sätt, samt lockar golfare på alla 
nivåer till denna 6.400 meter långa bana

Anmälan: katarina.sandelin@sublutour.com
eller (+46) 72 269 53 85 

Praia D’el Rey

Westcliffs

Royal Óbidos


