Golfresa till Sydafrika
3-16 november 2018

Upplev Sydafrikas färgsprakande magi och spela golf på sex olika banor!
Välkommen att följa med Neil Fossett och hans team till sagolika Sydafrika. När den svenska golfsäsongen går mot sitt slut reser vi till sommaren och en upplevelse med
golf, natur, kultur och gastronomi i fokus.
Resan går genom flera delar av detta mångfacetterade land och innehåller allt från vinprovning i de grönskande vindistrikten till spel på legendariska Fancourt med sin
lyxiga atmosfär. Utöver det hinner ni med både storstadspuls i Kapstaden och en spännande safariupplevelse. Ni bor bekvämt på trevliga hotell och spelar sex rundor golf
på varierade banor. Missa inte årets härligaste golfupplevelse!

Frågor om resan; info@birdie.se eller på 08 – 505 359 50 el Neil på tel 070-517 05 96

Flyg:

Flyg med Turkish Airlines i ekonomiklass
3/11 Stockholm – Istanbul
17.25 –22.50
4/11 Istanbul-Kapstaden
02.25 -12.35
15/11 Kapstaden – Istanbul
17.55 – 05.45
16/11 Istanbul-Stockholm
09.05 -10.35
30 kg bagage samt golfbag max 15 kg per person
ingår.

Golfbanor:

1 x Erinvale
1 x Clovelly
1 x Stellenbosch
1 x De Zalze
1 x Oubaai
1 x Fancourt Montagu eller Outeniqua

Hotell:

Majeka House, Stellenbosch, 3 nätter
Oubaai Golf Resort & Hotel, George, 3 nätter
Botlierskop Game Reserve, Mossel Bay, 2 nätter
The Commodore Hotel, Kapstaden, 3 nätter

Frivilligt tillägg:

1 runda golf på storslagna Pinnacle Point, Mossel Bay
Inkl transfer 1 200 kr per person (gäller vid minst 10 personer som
delar transfer)

•
•
•
•
•
•

Antal platser:

Max 18 deltagare

Enkelrum:

5 500:- för 11 nätter, debiteras om du reser ensam. Obs
begränsat antal enkelrum.

Pris per person:

35 995:-

I resan ingår:

11 nätters boende del i dubbelrum
Frukost alla dagar
Helpension på Botlierskop inkl 2 game drives/dag
6 x 18 hål golf (buggy eller trolley tillkommer)
Heldagsutflykt med Cape Peninsula Tour inkl. lunch
Halvdagsutflykt med Cape Winelands Tour
inkl. 2 vinprovningar och lättare lunch
• Flyg, transfers, all transport mellan hotell och banor
med engelsktalande chaufför samt lokala skatter och
avgifter.

Priset är baserat på den aktuella valutakursen samt skatter
och eventuella avgifter. Priset kan komma att justeras vid
förändringar.

www.birdie.se 08-505 359 50

