
Dags att uppleva mer av vårt avlånga land -
Följ med på Ladies Only-resa med Anna-Carin till Öijared Golf & Hotell 2-5 maj 2021

Inkluderat i resan:
• Bussresa T/R Malmö-Burlöv GK – Öijared Golf & Hotell ink liten resväska + golfbag
• 3 nätter på anläggningens hotell, 2 personer per rum
• Frukost + tre 2-rätters middagar
• 3 greenfees på Öijrareds GKs 3 banor ink träning & rangebollar (morgonrunda på 
avresedagen)

Pris 7 998 kr per person
Avdrag vid 3-4 personer som bor tillsammans; avdrag - 200 kronor per person
Avdrag vid 5-6 personer som bor tillsammans; avdrag - 400 kronor per person
Enkelrumstillägg 900 kronor 

Vår populära Ladies Only-resa blir 2021 blir lite annorlunda än vanligt. Istället för att flyga söderut kommer vi nu att stanna hemma på svensk mark 
och resa på 3-nätters resor med buss. Dessutom kommer det att erbjudas mer än en resa. I maj reser vi till Öijared Golf & Hotell. Precis som vanligt 
ingår det träning på golfdagarna och resan blir därmed det perfekta sättet att finslipa golfformen och se till att 2021 blir ett roligt år på golfbanan!

Bussresan tar ca fyra timmar och kommer att ske i moderna bussar med gott om utrymme och bra ventilationssystemet som regelbundet filtrerar och 
byter luften så att vi kan resa säkert i rådande tider. På den natursköna halvön mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, 35 minuter öster om Göteborg, 
ligger Öijared. Här möts du av en av Sveriges största golfanläggningar med tre 18-hålsbanor, modernt hotell, restaurang samt Öijared Bad och Bastu. 
Anläggningen är välkänd för sin välkomnade och varma atmosfär. 

I resan ingår spel på alla tre banorna; Gamla & Nya banan samt Parkbanan. Gamla banan invigdes redan 1965 men återinvigdes 2008 med en 
spännande ny design av Pierre Fulke. Gamla banan är den mest utmanade av de tre banorna. Nya banan invigdes 1970 och gjorde Öijared till Sveriges 
första 36-hålsanlänning. Nya banan är en öppen skogs- och parkbana av varierande karaktär där du bjuds du på vackra vyer utmed sjön på hål 7 och 8. 
Nya banan är en traditionell svensk golfbana, som bland annat har varit värd för Öijared Ladies Open på Telia Tour under många år. Parkbanan bjuder 
på en minst sagt annorlunda inledning på golfrundan - Första tee är beläget på klubbhuses gräsklädda tak! Därefter väntar en härlig golf- och 
naturupplevelse med fin utsikt över sjön Mjörn. Banan är relativt kort men dess lite smalare layout ger en rolig och utmanande golfrunda för golfare av 
alla nivåer. 

Att bo nära naturen sägs vara bra för både kropp och själ, på Öijareds hotell bor du mitt i den. 1988 belönades Öijareds klubbhus & Gert Wingårdh 
med Sveriges finaste arkitekturpris, Kasper Salinpriset. Ett överraskande val till en då okänd arkitekt. Med utgångspunkt i klubbhuset har arkitekten 
Johan Brandström ritat hotellet, även kallat paviljongen, som stod klart våren 2014. Hotellet har 34 rum med plats upp till sex gäster per rum. Varje 
rum består av två sovrum, ett med dubbelsäng och ett med två våningssängar. Alla rum har också ett eget vardagsrum med soffgrupp och tv. 
Grundpriset är baserat på att två personer delar ett stort rum men för mer budgetalternativ kan ni alltså välja att bo flera tillsammans i samma rum 
eftersom de har två sovrum.
I resan ingår tre 2-rätters middagar som intas på Öijareds restaurang som är välkänd i regionen för sin goda mat. Menyerna hämtar inspiration från 
närområdets råvaror och Nordens fyra årstider med matglädje och stämning i fokus.

För dig som vill unna dig lite extra semesterlyx är Öijared Bad och Bastu det givna valet. Mot ett mindre tillägg kan du njut av olika bastusorter såsom 
torr-, aroma- och ångbastu, klassiska pool, en varm utomhuskälla samt isduschar. 
För anmälan klicka här>>   Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Sista anmälan 31 januari

För mer information kontakta Anna-Carin Karlsson tcprogolf@hotmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

https://forms.gle/KcVV3wB6xqREnBYz6
mailto:tcprogolf@hotmail.com

