
Dags att uppleva mer av vårt avlånga land -
Följ med på Ladies Only-resa med Anna-Carin till Sand Golf & Hotell 13-16 juni 2021

Inkluderat i resan:
• Bussresa T/R Malmö Burlöv GK – Sand Golf & Hotell ink liten resväska + golfbag
• 3 nätter i delat dubbelrum på anläggningens hotell
• Frukost + 3 middagar
• 3 greenfees på Sand GC ink träning & rangebollar (morgonrunda på avresedagen)

Pris 7 898 kr per person i delat rum på hotellet
Avdrag boende på Herrgården i delat dubbelrum; - 800 kronor per person
Enkelrumstillägg boende på Golfhotellet; 1200 kr 
Enkelrumstillägg boende på Herrgården; 400 kr tillägg på grundpriset ovan

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 juni reser vi till till Småland och spektakulära Sand GC 
och dess härliga anläggning. 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 tre 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. Sand Golf Clubs anläggning ligger strax utanför Bankeryd.  Här väntar en golfupplevelse utöver 
det vanliga!

Sand Golf Club öppnades 2005 då ett par entusiastiska entreprenörer beslutade sig för att omvandla en gammal potatisåker till en av nordens bästa 
golfbanor. Männen bakom designen är de välrenommerade golfbanearkitekterna Arthur Hills och Steve Forrest.  De fick tillgång till en plats med ren 
sandjord som ger den ultimata förutsättningen för att bygga en högklassig bana av bästa internationella USGA-standard och därmed en links-bana av 
högsta klass. Sand Golfbana är unik eftersom det är en inlandlinksbana med sanddynor och djupa bunkrar med de bästa ingredienserna från 
Skottland och Irland. Banan har fem olika tees 46, 52, 57, 63 och 67 vilket ger alla spelare möjlighet att välja sin egen utmanande golfupplevelse. 
Banan mäter från 4540 meter till 6670 meter. 

Golfbanan har fått mycket uppmärksamhet både nationellt och internationnelt. Amerikanska Golf Digest rankade banan som nummer 82 bland 
världens bästa golfbanor redan ett år efter öppnandet. Därefter har golfbanan rankats som nr 2 i Norden enligt ”Rolex World Top 100 Golf Courses”.

I resan ingår boende direkt vid golfbanan. I standardpriset ingår boende i dubbelrum på anläggningens Golfhotell. Här bor du i trevliga dubbelrum 
med balkong som blickar ut över hål 12. Vill du ha ett lite mer budgetalternativ finns möjlighet till boende på anläggningens mysiga Herrgård. Här bor 
du i charmiga dubbelrum men delad toalett och dusch med övriga gäster på ditt våningsplan. Såväl hotellet som herrgården ligger i nära anslutning 
till klubbhuset, restaurangen, första tee och drivingrangen. Som gäst har du dessutom tillgång till klubbhuset faciliteter med bastu och gym. I resan 
ingår tre middagar som intas på anläggningens populära ”Duden Golfrestauarang”. 

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/noHPWb82ZiLfkE4C8
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