
   

 

 

  

 

   

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Het vier-sterren Hotel Nuevo Portil Golf ligt aan de gelijknamige golfbaan Nuevo Portil en op 150 meter afstand van een prachtig strand.  

Dit koloniale hotel ligt op een prachtige locatie aan de kust van Huelva. De mooie stad Huelva ligt op nog geen 20 km afstand, ook wel ‘de hoofdstad 

van de flamenco’ genoemd, daarnaast zijn er vele mooie stranden.  

Kamers en faciliteiten 

De stijlvolle kamers zijn comfortabel, ruim en ingericht met een mooie houten vloer. Alle kamers hebben een balkon of terras met golf- of tuinzicht. 

Het hotel biedt een volledig ingerichte Spa. In het restaurant en café kunt u genieten van een ontbijtbuffet met koude- en warme gerechten, koffie 

of een lichte snack van de snackbar. 

Golf 
De golfbaan Golf Nuevo Portil is een 18 holes baan met 46 hectare en heeft een lengte van 6040 meter. De golfbaan is ontworpen door  

Alfonso Vidaor en wordt gekenmerkt door de brede fairways en zachte greens. De golfbaan heeft uitzicht op het natuurpark van de moerassen 

Piedras en Flecha de El Rompido. Golf Nuevo Portil biedt een driving range, pitch en putt en een oefenbunker. 

 

 

Golf arrangement Hotel Nuevo Portil Golf 

 Transavia retour vlucht incl. 10 kg handbagage, 15 kg ruimbagage & 15 kg golftas* 

 Airport transfers Faro Airport 

 6 nachten Double Room voor 2 personen  

 Semi All Inclusive (incl. drankjes van 17:00 – 23:00 uur)  

 4 greenfees op Nuevo Portil 

 4 dagen les van uw PGA professional Vasco Tilon van 10:00 – 12:00 uur  

 Oefenfaciliteiten en oefenballen 

Prijs per persoon € 1199,- excl. € 25,- administratiekosten per boeking 

Toeslag 1-persoonskamer € 89,-  
*Let op! De vlucht zit in het pakket voor een prijs van € 274,- excl. creditkaartkosten.  

Op moment van boeken kan dit lager of hoger uitvallen.  

 

. 

Golf & clinic reis met PGA professional Vasco Tilon 

Hotel Nuevo Portil Golf 

24 - 30 maart 2018 


