Bli med til Sør-Afrika med fantastiske golfbaner,
safari og opplevelser for livet 15 - 26. november 2017

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Turkish Airlines fra Oslo til Cape Town t/r
• Mat & drikke samt 30 kg bagasje og golfbag på flyet
• 3 netter på Spier Hotel i standardrom med frokost
• 5 x 18 hulls greenfee: De Zalze GC, Pearl Valley GC, Pezula GC, Plettenberg Bay CC, Simola GC
• Golfbil på fire av rundene
• 4 netter på The Rex Hotel i Luxury Studio Apartment med frokost
• 1 natt på Botlierskop Private Game Resort i Luxury Family Tented Suite med fullpensjon
• 2 guidede kjøreturer med safari på Botlierskop
• 1 natt på Commodore Hotel i Cape Town med frokost
• Alle transporter til hotellene og til banene
• Reiseledere og Pro Ross Robertson

Pris kr 29 995,- per person

Enkeltromstillegg kr 5 975,-

Sør-Afrika har veldig mange fine golfbaner, men når man først reiser dit bør man
oppleve annet også. Landet er kjent for sitt spennende dyrerliv, på turen blir det
overnatting ute i villmarken og to guided safariturer. Reisen starter i Cape Town og
man får oppleve den fine kjøreturen Garden route på vei til Knysna og tilbake til
Cape Town der man får et døgn til å utforske denne byen med alle severdighetene.
I tillegg til overnattingen på safarien bor man på tre andre meget flotte hoteller der
frokost er inkludert. Sør-Afrika har mye god mat og drikke å tilby til meget gode
priser og muligheten til å smake retter man aldri har smakt før er definitivt tilstede.
Golfbanene i Sør-Afrika er alltid i veldig bra stand og banene som skal spilles på
denne turen er blant de aller beste av de mer enn 100 banene som finnes i landet.
Det er lagt opp til fem golfrunder i løpet av reisen og det på fem ulike baner.
De Zalze Golf Club ligger i blant vindrueranker i Stellenbosch og har mye vann på de
siste 9 hullene. Pearl Valley er som navnet sier en perle designet av Jack Nicklaus og
en av de beste nye banene med spektakulære Drakensteinfjellene i bakgrunnen.
På Plettenberg Bay Country Club ligger mange av hullene nede i en dal der en elv
utgjør mye av vanskelighetene. Banen ligger stille og rolig med et rikt dyreliv og
uten villaer på banen.
Utenfor Knysna på en topp ligger Simola Golf Club med vakker utsikt på mange
hull. Den er også designet av Jack Nicklaus og her er det bunkere og ikke vann som
er hindringene.
I tillegg til fine opplevelser på de fantastiske golfbanene og blant dyrene på safarien
vil det også avslutningsvis bli storbyferie i Cape Town. Ross Robertson vil være med
som både reiseleder og Pro på reisen og vil gi dere tips både før under og etter
golfrundene. Kun 11 plasser tilgjengelig på denne spennende turen, så vær tidlig ute.
Ved spørsmål kontakt: Henrik Lykke Nilsen på: nimmer99@hotmail.com / tlf: 953 68 828.
Påmelding til Golfbreaks.com v/Christian Berg: cberg@golfbreaks.com eller 928 08 800.

