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Program	Golfresa	till	Pierpont,	Belgien	4	–	8:e	maj	2023!	

 
Vi åker torsdagen den 4:e maj kl 07.10 från Arlanda med SAS SK589 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. 
 
Första kvällen middag (exkl. dryck) ingår i priset och den tar vi på Pierpont som kommer att 
vara vår fasta punkt. 
 
Torsdag 4 maj Flyg 07.05 från Arlanda till Bryssel  .
 Transport till Pierpont 

14.00 18 håls golf på Pierpont  
20.30 Välkomstmiddag (dryck ingår ej) 
 

Fredag 5 maj     10.30 Transport till Chateau La Tournette (http://www.tournette.com/) Frukost 
 12.00 Spel på The British Course 

Transport till Pierpont 
   

Lördag 6 maj 10.00 18 håls golf på Pierpont   Frukost 
 
Söndag 7 maj  08.00 Transport till Chateau La Tournette   Frukost 
 9.30 Spel på The American Course 
 17.00 Middag La Tournette (ingår ej) 
    
Måndag 8 maj 09.00 18 håls golf på Pierpont   Frukost 
 Transport till flygplatsen 

Flyg med SAS kl. 19.00 från Bryssel till Arlanda  
 
Luncherna tar vi säkert i samband med golfrundorna på golfklubbarna. Det finns middagsalternativ runt Pierpont dit man tar sig 
med taxi – det bestämmer ni själva om ni vill äta någon annanstans än Pierpont. Middag på slottet på söndag bokat.  
 
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. 
 
Priset för 3 golfrundor på Pierpont, 2 rundor på Chateau La Tournette, boende 4 nätter i dubbelrum med frukost, transporter till 
och från flygplatsen i egen buss och till Chateau La Tournette samt en välkomstmiddag är 8.950 kronor exklusive flyg.. 

Enkelrumstillägget är 1.805 kronor. 
 
Vi har en gruppbokning på SAS som betalas till Odenresor, alternativt använder ni era 
Eurobonuspoäng. 
 
Stockholm - Bryssel med SAS 4/5 07.10- 09.20 
Bryssel - Stockholm med SAS 8/5 19.00 – 21.10 
 
Pris 2.895 kronor i SAS Plus Pro idag. Då ingår bagage 23 kg + golfbag, Fast Track, mat på 

flyget och tillgång till lounger på Arlanda och Bryssels flygplats. 
 
 
 
Vad ingår inte i priset?  
Flyg 
Luncher och middagar 
Golfvagn, golfbil, drivingrange polletter 
Dryck 
Reseförsäkring 


