
Svensk Seniorgolf spelar 

Landskamp mot Portugal i Capuchos, 20 km söder om 

Lissabons flygplats, 

på golfbanorna Aroeira 1 och Quinta do Peru 

10 – 13 November 2020 

 

 

 



Landskampen 

För andra gången möter SSG Portugals seniorgolfare i en landskamp. Landskampen spelas under två 

dagar, 12 – 13 november på Aroeira 1 Golf Course och Quinta do Peru Golf Course strax söder om 

Lissabon. Under 10 – 11 november har vi inspel på båda banorna.  

Lagen består av åtta herrar och åtta damer. SSG:s lag tas ut enligt våra uttagningsregler.  

Första dagen spelas åtta bästbollmatcher med mixade lag. Andra dagen spelas sexton singelmatcher, 

damer mot damer och herrar mot herrar. Dag 1 spelas samtliga matcher med 90 procent av fullt 

handicap. Dag 2 spelas fyra herrmatcher och fyra dammatcher gross, övriga matcher spelas netto 

med fullt handicap.   

Program 

Måndag 9 November 

Ankomst till Lissabon från Sverige. Incheckning 

på Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA i 

Capuchos. Klockan 19.00 välkomstmöte följt 

av gemensam buffé middag på hotellet. 

Samling i receptionen.  

 

Tisdag 10 November 

Inspel på Quinta do Peru med första start 

klockan 11.00. 

 

Onsdag 11 November 

Inspel på Aroeira 1 med första start klockan 

11.00. 

På kvällen planeras en gemensam cocktail 

med det portugisiska laget med start 18.00. 

Genomförs om rådande regler för Covid-19 så 

tillåter.  Dress code: Herrar - SSG 

Blazer/byxor/Slips. Damer matchande valfritt.  

 

Torsdag 12 November - Landskamp Dag 1 

Invigningsceremoni på Aroeira 1 kl. ??.??. 

Första start klockan ??.??. 

Fredag 13 November - Landskamp Dag 2 

Landskamp, dag 2 på Quinta do Peru med 

första start klockan ??.??. 

Avslutande lunch och prisceremoni med det 

portugisiska laget direkt efter avslutad tävling. 

Genomförs i enlighet med de rådande Covid-

19 reglerna i Portugal.  Klädsel: SSG 

Blazer/byxor/Slips. Damer matchande valfritt. 

 

Lördag 14 November 

Hemresa. 

För dig som vill stanna några dagar till finns 

möjlighet att förlänga resan med ytterligare 

två dagar enligt nedanstående program. 

 

-------- Vid förlängning av vistelsen -------- 

 

Lördag 14 November - Söndag 15 November 

Valfria aktiviteter, exempelvis spel på Troia 

Golf Club. 

  

Måndag 16 November 

Hemresa. 
 

 

Golfbanorna 
Aroeira 1: http://www.orizontegolf.com/club/aroeira/aroeira-i/details 

 

Quinta do Peru: http://www.orizontegolf.com/club/quinta-do-peru/quinta-do-peru/courses 

 

https://www.shotelscollection.com/en/shotels-collection/golf/
https://www.shotelscollection.com/en/shotels-collection/golf/
http://www.orizontegolf.com/club/aroeira/aroeira-i/details
http://www.orizontegolf.com/club/quinta-do-peru/quinta-do-peru/courses


Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA 

  

 

Boende – Inklusive frukost 
Vi bor på Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA, ett fyrstjärnigt hotell beläget nära havret 20 km 

söder om Lissabons flygplats. Under EM 2018 bodde det Svenska laget på hotellet.  

 

 I hotellkostnaden ingår: 

 Buffet Breakfast at the Oceano 
Restaurant 

 Free access to the indoor swimming 
pool, Jacuzzi, and outdoor swimming 
pool  

 Free access to Fitness Center, sauna 
and Turkish bath  

 Free Outdoor Parking 
 Free Wi-Fi in the rooms, public areas 

and meeting rooms 
 Free shuttle to/from Cascais center 
 Legal taxes and service 1 

                                                           
1
 City Tax Cascais: Effective April 7th 2017, a     

tourism tax of EUR 2 per person, per night, will be 
charged and collected at the property. This tax 
does not apply from the 8th night of stay and 
children 13 and below are exempt. This amount 
has been determined by the local administration. 
Tax subject to change without prior notice. The 
City tax will be paid directly at the hotel. 

 

 

                                                                                    
Läs mer om hotellet på 
http://www.aldeiadoscapuchos.pt/  

http://www.aldeiadoscapuchos.pt/


Restider med bil från hotellet till golfbanorna 
Aroeira 1 når du på 20 minuter. 

Quinta do Peru når du på 30 minuter. 

 

Priser för golf, boende och frukost 
De priser som förhandlats fram är enligt nedan. Om någon p g a medlemskap eller dyligt kan ha en 

bättre rabatt, tala om det vid incheckningen.   

  

Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA  

Dubbelrum €65 per rum och natt inklusive fruktost 

Enkelrum €55 per rum och natt inklusive fruktost 

Buffémiddag 9/10 Cirka €21-25  

  

Aroeira 1  

Greenfee €36  

Golfbil €24  

Elektrisk Golfvagn €15  

Manuell Golfvagn   €0 

  

Quinta do Peru  

Greenfee €36   

Golfbil €24  

Elektrisk Golfvagn €17,5 (endast 4 stycken tillgängliga) 

Manuell Golfvagn   €0 

 

Övrigt 
Flyg 
Flyg bokar du själv. Du flyger till Lisbon Portela International Airport.  

  

Transfer flygplatsen - hotellet 
Med bil tar det cirka 45 minuter att ta sig från flygplatsen till hotellet, en timma vid rusningstrafik. 

 

Hyrbil 
Hyrbil bokar du själv. Hämtas och lämnas lämpligen på flygplatsen. 

 

Dricks 
Det är inget krav att ge dricks i Portugal men om du ger dricks så är nivån 4 – 5 procent. 


