
 

 
Kontakt:  Anders Sundström, tel 070-5181655                    Email: anders@sundstromtravel.nu     

 

Golfresa	till	Pierpont,	Belgien	23	–	27:e	maj	2019!	

För dig som gillar inspirerande och utmanande golfbanor i 
trevlig miljö. Välkommen att uppleva det relativt okända 
golflandet Belgien i vår. Detta blir tredje året vi gör denna resa.  
Både herrar och damer är välkomna oavsett klubbtillhörighet 
 
Vi åker torsdagen den 23:e maj kl 07.10 med SAS SK589 (vi flyger SAS Plus med alla dess 
fördelar) till Bryssel där vi blir hämtade med buss och åker till Pierpont 
(http://www.pierpont.be/). Väl där inkvarterar vi oss i rummen och gör oss färdiga för en 
första runda på Pierponts 18-håls mästerskapsbana.	 
 
Sista anmälningsdag 20:e januari 2019. 
 
Första kvällen middag (exkl. dryck) ingår i priset och den tar vi på Pierpont som kommer att vara vår fasta punkt. 
 
Torsdag 23 maj Flyg 07.10 från Arlanda till Bryssel  . Transport till Pierpont 

Kl 13.30 18 håls golf på Pierpont  
20.00 Välkomstmiddag (dryck ingår ej) på Pierpont 
 

Fredag 24 maj     10.30 Transport till Chateau La Tournette (http://www.tournette.com/) Frukost 
 Kl 12.12 Spel på British Course 

Transport till Pierpont 
Middag i Waterloo (ingår ej) 
   

Lördag 25 maj kl 10.04 18 håls golf på Pierpont   Frukost 
 
Söndag 26 maj  08.00 Transport till Chateau La Tournette   Frukost 
 Kl 9.32 Spel på The American Course 
 17.00 Middag La Tournette (ingår ej) 
        
Måndag 27 maj 10.00 18 håls golf på Pierpont   Frukost 
 17.00 Transport till flygplatsen 

Flyg med SAS kl. 20.45 från Bryssel till Arlanda 
 
VI har 10 flygbiljetter (med SAS Plus vilket innebär att du kan ta med golfbagen gratis, får mat på planet och dylikt) och boende 
för 10 personer.  Priset är 11.900 för 5 dagar inkl flyg, boende i delat dubbelrum med frukost, 5 greenfee på tre olika banor, 
transport till och från flygplatsen med buss och transport från och till Chateau La Tournette samt en 3-rätters välkomstmiddag på 
Pierpont. Enkelrumstillägg 1.700:-.  
 
Luncherna tar vi säkert i samband med golfrundorna på golfklubbarna. Middag på slottet på söndag bokat och förslagsvis åker vi 
till Waterloo fredag kväll för att äta. 
 
Är det inte folk som spelar Pierponts 9-hålsbana (par-3) kommer vi även att (om vi orkar, vill 
och vädret medger det) kunna använda den för att slipa på vårt närspel inför den kommande 
säsongen. Vi anordnar tävlingar varje dag och korar en sammanlagd vinnare. 
 
Anmäl ditt intresse redan nu för att vara säker på att få en plats och öka på dina möjligheter 
att slåss i toppen under årets tävlingar! Betala anmälningsavgiften på 1.700 kronor till Bg 
236-4057 Sundström Produktion AB snarast så är du garanterad en plats – först till kvarn! 
Skriv ditt namn som referens. Övrig betalningsinformation kommer i samband med din 
anmälan. 
 
Vad ingår inte i priset?  
Luncher och middagar (förutom välkomstmiddagen) 
Golfvagn, golfbil (vi förbokar 2 bilar), driving range polletter 
Dryck 
Reseförsäkring 


