Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Wistrand Golf till Sydafrika!
25 november - 7 december, 2019
Sydafrika

Fancourt Hotel är mycket luxuöst med alla tänkbara bekvämligheter.
Rummen är utspridda på resorten, och här erbjuds flera restauranger
som med råge tillfredsställer både gourmand och vrålhungrig golfare.
Ett exempel är Henry White’s som står för hög kvalitet i den kulinariska
konsten.
På Spier Hotel bor man i mysiga Villas på en av Sydafrikas äldsta vingårdar, och här upplever man den underbara Sydafrikanska naturen och får
fantastiskt god närodlad mat och dryck.
Fancourt är Sydafrikas största golfresort med tre högt rankade mästerskapsbanor, Montagu, Outeniqua och The Links samtliga designade av
ikonen Gary Player. The Links är en av de mest imponerande banorna i
Sydafrika, rankad som nr 1, här har man obligatorisk caddy.
De Zalza är en utmärkt golfbana designad av Peter Matkovich. Här har
han verkligen tagit tillvara på den vackra naturen. Banan ligger i Stellenboschs allra frodigaste vinlandskap där Blaauwklippen River slingrar sig
fram.
Pearl Valley är Jack Nicklaus skapelse och ligger i en vacker dalgång
mellan Franschhoek och Paarl. Signaturhålen är nr 4 och 13 som båda
bjuder på majestätiska vyer över de omgivande bergen och sjöarna.
Erinvale är designad av Gary Player och förutom att den är rolig att spela
så bjuder den på spektakulära vyer över bergen.

Anmälan
Mail till protours@golfplaisir.se
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den
12 augusti 2019. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Med ett underbart klimat, otroligt
vacker natur och enastående
gofbanor är en resa till Sydfrika ett
äventyr man inte får missa.

I PRISET INGÅR:
• Flyg Köpenhamn - Kapstaden t/r med
Emirates via Dubai
• Flyg Kapstaden - George
• Flygskatt
• Golfbagstransport på flyget
• 10 nätter i dubbelrum
(5 nätter på Fancourt Hotel och 5 nätter
på Spiers Hotel i Stellenbosch)
• Frukostpension
• 7 greenfees som spelas på: Fancourt
Montagu, Fancourt Outeniqua, Fancourt
Links, Erinvale GC, De Zalze GC och
Pearl Valley
• Samtliga transfers

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 9.995:-

Pris per person

36.995:-

