
 
 
 

Monte Rei Golf & Country Club  
 

 
 

    
 

De Monte Rei Golf & Country Club ligt op hetzelfde terrein als de Jack Niclaus Signature Golf Course (golfbaan). 
Gelegen in de schilderachtige uitlopers van de oostelijke Algarve, met panoramische zichten over de Serra do 
Caldeirão. Elke hole is een juweeltje, met ingenieus gevormde en gebeeldhouwde bunkers, fairways en greens die 
afgezoomd zijn door meerdere meren. Een must in de streek. 

Het biedt ruime villa's met gratis WiFi en een volledig uitgeruste keuken. De villa's van de Country Club hebben een 
woonkamer met een televisie en een dvd-speler. De moderne keukens zijn voorzien van grote opbergkasten, een 
magnetron en een waterkoker. 

Gasten kunnen genieten van internationale gerechten in het Vistas Restaurant, dat gewelfde plafonds en uitzicht op 
de oceaan en de 18e hole biedt. 



 

 

PROMO  
Golfpackage Mei & Juni 2017 

 
Jack’s short Stay Package  
- 3 nachten verblijf in villa type incl ontbijt 
- 2 greenfees per persoon incl gedeelde buggy met gps, water, course gids, 1h driving range. 
 
 

Linked villa Aantal pers Mei 2017 Juni 2017 

   Golf.be  Golf.be 

1 slpk villa 2 € 660,- pp € 630,- pp € 710,- pp € 680,- pp 

2 slpk villa 4 € 565,- pp  € 535,- pp € 600,- pp  € 570,- pp 

3 slpk villa 6 € 535,- pp  € 505,-pp  € 570,- pp € 540,- pp 

3 slpk villa  3 (single) € 695,- pp  € 665,-pp  € 765,- pp € 735,- pp 

 
Monte Rei Master Package 
- 5 nachten verblijf in villa type incl ontbijt 
- 3 greenfees per persoon incl gedeelde buggy met gps, water, course gids, 1h driving range. 
 
 

Linked villa Aantal pers Mei 2017 Juni 2017 

   Golf.be  Golf.be 

1 slpk villa 2 € 1035,- pp € 1000,- pp € 1115,- pp € 1080,- pp 

2 slpk villa 4 € 880,- pp  € 845,- pp € 940,- pp € 905,- pp 

3 slpk villa 6 € 825,- pp  € 790,- pp € 885,- pp € 850,- pp  

3 slpk villa  3 (single) € 1095,- pp  € 1060,- pp € 1210,- pp € 1175,- pp 

 
Nicklaus Week Package 
- 7 nachten verblijf in villa type incl ontbijt 
- 4 greenfees per persoon incl gedeelde buggy met gps, water, course gids, 1h driving range. 
 
 

Linked villa Aantal pers Mei 2017 Juni 2017 

   Golf.be  Golf.be 

1 slpk villa 2 € 1410,- pp € 1370,- pp € 1530,- pp € 1490,- pp 

2 slpk villa 4 € 1195,- pp  € 1155,- pp € 1275,- pp € 1235,- pp 

3 slpk villa 6 € 1120,- pp  € 1070,- pp € 1200,- pp € 1160,- pp 

3 slpk villa  3 (single) € 1490,- pp  € 1450,- pp € 1660,- pp € 1620,- pp 

 
Reservatie & informatie via :  
Tel +32 473 130 630 of email : peggy.d@travel-experts.be 


