Golfresa till Skottland, 4:e – 9:e juni 2020!
För dig som gillar inspirerande och klassiska linksbanor av högsta kvalité.
Vi åker torsdagen den 4:e juni från Arlanda till Edinburgh där vi blir hämtade av Stevie i minibuss
och åker till Gailes Lodge (https://www.gaileshotel.com). Väl där inkvarterar vi oss i rummen och gör oss färdiga för en första
runda på Skottsk mark.
Torsdag 4 juni

07.00 Flyg från Arlanda via Oslo till Edinburgh
Transport till Gailes Lodge för incheckning
14.30 18 håls golf på Gailes Links (https://www.gaileslinks.co.uk)
Hotellet har ordnat så att vi kan äta en sen middag (ingår) på hotellet.

Middag

Fredag 5 juni

14.30 Transport till Western Gailes
15.30 Spel på Western Gailes (https://www.westerngailes.com)

Frukost

Lördag 6 juni

13.00 Transport till Irvine Golf Club
14.00 Spel på Irvine (http://www.theirvinegolfclub.co.uk)

Frukost

Söndag 7 juni

09.00 Transport till Dundonald
10.00 Spel på Dundonald Links (https://www.dundonaldlinks.com)

Måndag 8 juni

09.00 Transport till Kilmarnock
10.00 Spel på Kilmarnock (https://www.kbgc.co.uk)

Frukost

Tisdag 9 juni

10.00 Transport till flygplatsen
Flyg från Edinburgh till Arlanda

Frukost

Jag kan garantera plats för 12 personer. Priset är 12 600 kronor exkl. flyg för 6 dagar inkl. boende i delat dubbelrum med rejäl
frukost, 5 greenfee på fem olika banor, transport till och från flygplatsen i minibuss och transport från och till golfbanorna (som
alla ligger väldigt nära!) + en trerätters middag ankomstdagen . Två rundor på 9-hålsbanan samt 60 bollar på rangen vid hotellet
ingår även. Enkelrumstillägg 2 700 kronor.

Betala anmälningsavgiften på 3 500 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.
Luncherna tar vi säkert i samband med golfrundorna på
golfklubbarna. Middagarna äter vi på hotellet samt på restauranger
i området.
Vi anordnar tävlingar varje dag och korar en sammanlagd vinnare
med en flaska MacAnders i förstapris. Golfbilar finns att hyra på alla
banor enligt hotellet. Janne Murelius sköter alla scorer!
Vad ingår inte i priset?

Flyg
Luncher och middagar
Golfvagn, golfbil, driving range polletter
Banguider
Dryck
Reseförsäkring
Flyg: Flyget bokar du själv! Jag litar inte riktigt på Norwegian så vi som bokat flygbiljetter redan flyger med SAS 4:e
juni klockan 07.00 till Oslo och sedan Oslo till Edinburgh – framme 09.40 i Edinburgh. Hemresa 13.45 direkt – hemma
16.55. Bokning i SAS Plus vilket innebär Fast Track, tillgångar till lounger, mat på planen samt att golfbag ingår. (Priset
29/1 var 3 820 kronor t.o.r.)

Kontakt: Anders Sundström, tel 070-5181655

Email: anders@sundstromtravel.nu

