
 

Nau Salgados Palm Village **** 

Portugal 

21 maart – 28 maart 2020 
 

Het luxueuze Nau Salgados Palm Village 
hotel, bevindt zich op een 20-tal minuten 
wandelen van het zandstrand.  Er is ook een 
shuttle bus die u naar het strand brengt.  Het 
levendige Albufeira is in 15min. te bereiken 
per taxi.   

De All-in formule zal iedereen kunnen 
bekoren. U heeft 3 verschillende restaurants 
om uit te kiezen en 2 bars waar u terecht kan 
voor een aperitief of digestif.  

Om te zwemmen heeft u keuze uit maar liefst 
6 zwembaden. 

U logeert in een appartement met 2 aparte 
slaapkamers en badkamers en een 
gemeenschappelijke woonruimte.  
Supplement voor een dubbel kamer (zie 
inschrijvingsformulier onderaan). 

U verblijft hierop basis van all inclusive. 
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U speelt op de volgende golfparcours. 

Salgados golf (x2) 

Een mooi en meestal vlak parcours, 
met brede fairways. De golfbaan is 
omringd door water, duinen en 
moerassen.  Maar liefst 17 van de 18 
holes grenzen aan water, hetgeen 
deze golfbaan extra uitdagend maakt. 
Het is een links course (par -72) en 
heeft een lengte van 6.080 meter. 

 
 
 
 
Alamos golf (x2) 
 
De fairways van Alamos gaan dwars 
door een landgoed van 980 hectare 
met kleine valleien. De baan is vrij ruim 
opgezet met spectaculaire 
vergezichten op de Monchique bergen. 
De baan is een parkbaan (par -71) met 
een lengte van 5.055 meter. 
 
 
 
 
Morgado (x1) 
 
Het is een redelijk vlakke golfbaan met 
vele olijfbomen.  
De baan is een parkbaan (par-73) en 
heeft een lengte van 5.857 meter. 
De European Tour Open vindt hier 
regelmatig plaats. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Nau Salgados Palm Vilage **** 
21 maart-28 maart 2020 

Prijs per persoon (op basis van 50 personen): 
                         
Prijs per persoon, op basis van een appartement, 2 slaapkamers 0 € 1295 0 € 1295 
Prijs per persoon, op basis van een dubbele kamer   0  €1445 0 €1445 
Prijs single kamer       0 € 1727 
Aankruisen wat voor u van toepassing is aub.  

Inbegrepen: 

Vluchten: 
21 maart Brussel-Faro  SN    09.45-11.35u 
28 maart      Faro-Brussel  SN                   12.25-16.15u 
                    
Bagage: 1 koffer van max. 23 kg + golftas (max 15kg) inbegrepen. 

Op deze vluchten worden geen maaltijden/dranken gratis aangeboden. Op de vlucht kan u 
wel een versnapering kopen. 

Hotel + transferten 
• Private transfer van de luchthaven naar het hotel en vice versa. 
• 7 overnachtingen in een appartement, met 2 aparte slaapkamers en 2 aparte badkamers, 

in all inclusive.   
• 5 greenfees ( 2 x Salgados, 2  x Alamos, 1x Morado) 
• Transferten hotel-golfparcours-hotel. 

 

Niet inbegrepen: 

• Annulatie- en/of bijstandsverzekering Allianz 
o Annulatie + bijstand aan 6,5 % van de totale reissom  0 akkoord 
o Annulatie aan 5,5 % van de totale reissom   0 akkoord 

 
 



 

Algemene voorwaarden 
 
Betalingsvoorwaarden: 
 Bij bevestiging ontvangt u een voorschotfactuur van 50%, die binnen 7 dagen dient 

voldaan te worden. 
 Saldo uiterlijk 10 februari 2020 te betalen. 
 Bij wijzigingen aan uw reservatie of factuur, wordt een extra kost van € 30.00 

aangerekend. 
 
Annulatiekosten: 
 Vanaf inschrijving tot 21 december 2019    50% 
 Vanaf 21 december 2019 tot 9 februari 2020 70 % 
 Vanaf 10 februari 2020    100% 

Persoonlijke gegevens 
NAMEN IN DRUKLETTERS ZOALS VERMELD OP UW IDENTITEITSKAART!! 
Identiteitskaart of reispas moet nog min. 6 maanden geldig zijn na terugkeer in België. 
Gelieve een kopie van uw identiteitskaart of reispas, document waarmee u zal reizen, door 
te sturen.   
 
ALLE DOCUMENTEN WORDEN ELEKTRONISCH VERSTUURD (per e-mail) 

PERSOON 1 DHR/MEVR NAAM      VOORNAAM   

.......................................................................................................................................... 

 

PERSOON 2 DHR/MEVR NAAM      VOORNAAM   

.......................................................................................................................................... 

 

 

ADRES:  ............................................................................................................ 

  ............................................................................................................ 

 

 

GSM  .............................................  VASTE TEL ............................................ 



 

 

 

E-MAIL:  ................................................................................................................................. 

 

 

HANDTEKENING:   .......................................................................................................... 

DATUM:    .................................................................................................................... 

 

 

 

 
          Terug te sturen naar: TRAVEL PLUS, Verviersstraat 2-4, 2000 Antwerpen 

E-mail: travelplus.incentive@travelplus.be  Tel : 03/247.61.56  Fax: 03/248.08.87 
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