Klubbresa Karlshamn GK

10-13/5

Resan dag för dag
TORS 10/5 Avresa från Karlshamns Golfklubb vid tidig morgon vi styr mot färjan TrelleborgSassnitz kl 07:45 ombord äter vi gemensam frukost som ingår i resans pris. Vi når Sassnitz kl
12:00 vi har sedan cirka en timmas bussfärd till magiska Golfpark Strelasund ett stenkast från
Stralsund och Rügen.
Vi peggar upp kl 14:30 för att senare njuta av en gemensam BBQ buffé som ingår i resans pris.
FRE 11/5 Efter en underbar frukost är det nu dags för den andra speldagen. Efter dagens spel
väntar SPA häng med klubbkamraterna eller varför inte en extra 9-hålare? Under kvällen råder
fria aktiviteter, vill flertalet så styr bussen in till mysiga Stralsund.
LÖR 12/5 Resans tredje golfdag.. Efter frukost i denna härliga miljö är det dags igen,
Karlshamns International 2018 skall avgöras. Klockan 20:00 serveras en Italiensk buffé som
ingår i resans pris, vem är den lyckliga vinnaren och vilka för nöja sig med att applådera?

Vi finns givetvis
med på bussen//
Horst & Mari
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e
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SÖN 13/5 Vi avnjuter sista frukosten checkar ut & packar bussen för att sedan styra mot boardershopen i
Sassnitz, färjan lämnar kaj kl 13 och vi beräknas vara hemma vid 19:30 på vårt kära Karlshamn med
många birdies, ny bekantskaper och Upplevelser att minnas!

Teknisk arrangör:

BOKA DIN RESA IDAG!

©

Spelar du inte golf? Byt golfrundorna mot SPA

Destination

Årets resa

Hotellet

Vi är mycket glada och stolta över att vi kan
presentera Klubbresan 2018, några av oss
minns tillbaka till våren 2016 gamla som nya
Klubbresenärer skapar en episk stämning
vårens hetaste helg.

Med bara ett par 3 hål till första tee har de flesta
rummen en härlig utsikt över golfbanan.
Hotellets 47 rum är alla smakfullt och individuellt
inredda. Alla rum har LCD-Tv samt fri tillgång till
trådlöst internet.

Resan styr mot vårt grannland i söder,
Tyskland. Vi kommer att bo och spela på
fantastiska Golfpark Strelasund. Här finner
vi förutom 36 fantastiska golfhål även spa,
bastu, bra mat och pool. Här mår du bra!

Banorna

Häng med och gör denna fantastiska
Klubbresa till en av årets absoluta
höjdpunkter!

PUTTMÄSTARE 2018!
Efter först speldagen kommer
årets internationella puttmästare
utses!

100% Klubbresa

Här finns 36 -hål utanför dörren.
Den äldre heter ”Mecklenburg
Vorpommern”course skapad under ledning av
golfdesignern David J Krause. Det är en
mästerskapsbana som speglar de vackraste
delarna av Mecklenburg-Vorpommern. Den
nyare banan heter ”Strelasund-Inselcourse” och
de sista 9 hålen invigdes i sept 2012. StrelasundInselcourse har en touch av Brittisk hedbana.

BOKA DIN RESA IDAG!
horstmasch@gmail.com
072-885 24 85
FÖR ARRANGEMANGS

?

info@jatravel.se
033 - 24 11 11

Klubbresan 2018
Allt detta ingår:

Pris: 4.995 kr per/person, inkluderar bussresa i modern långfärdsbuss, färjeöverfarter Trelleborg-Sassnitz, 3 dagar obegränsad golf ink golfvagn och
uppvärmningspolett på rangen, baugette på banan en av dagarna, 3 nätter i dubbelrum på Hotel Strelasund inkl. 4 frukostbuffé och 2 middagar och
givetvis fri tillgång till SPA avdelningen (singelrumstillägg +695kr)

