
Bli med Ross til Sør-Afrika med fantastiske
golfbaner og opplevelser for livet 6 - 18. januar 2019

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Emirates fra Oslo til Cape Town via Dubai t/r
• Mat & drikke samt 40 kg bagasje inkl. golfbag på flyet
• 9 netter på De Zalze Lodge i delt Superior room med frokost
• 7 x 18 hulls greenfee: 4 De Zalze GC, 2 Erinvale Golf Club, 1 Stellenbosch Golf Club
• Transport fra hotellet til Erinvale og Stellenbosch GC t/r
• Vinsmaking på Kleine Zalze 
• 1 natt på Radisson Red V&A Waterfront i Cape Town i delt Studio room med frokost
• Transporter fra flyplassen til hotellet og til Cape Town med retur til flyplassen
• Reiseleder og Pro Ross Robertson

Pris kr 32 455,- per person Enkeltromstillegg kr 8 875,-



Sør-Afrika er et stort land med veldig mange fine golfbaner å tilby i tillegg til
andre fantastiske opplevelser. Denne turen går til Stellenbosch området 40 minutter
utenfor Cape Town. Der bor man syv netter på flotte De Zalze Lodge helt inntil
golfbanen. Det siste døgnet bor man på Radisson Red Waterfront inne i Cape Town 
og får et døgn til å utforske denne byen med alle severdighetene. 

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 rundt Cape Town. Det vil bli syv golfrunder i 
løpet av reisen på tre ulike baner hvorav fire av rundene rett utenfor hotellet. 

De Zalze Golf Club ligger blant vindrueranker i Stellenbosch og har mye vann i 
spill da elven Blaawklippen renner gjennom banen. Utsikten her er spektakulær 
med Drakensteinfjellene i bakgrunnen på mange hull. 

Erinvale Golf Club er designet av Sør-Afrikas store spiller Gary Player. Der ligger 
mange av hullene nede i en dal med en elv som utgjør mye av vanskelighetene. 
Banen ligger stille og rolig med et rikt dyreliv og uten villaer på banen. 

Stellenbosch Golf Club er fra 1904 og den fjerde eldste i Sør-Afrika. Den er 
benyttet til mange turneringer og her er både bunkere og vann som hindringer. 

Banen har mange hull med vakker utsikt over landskapet og alle vinrankene.

I tillegg til fine opplevelser på de tre fantastiske golfbanene blir det vinsmaking og 
avslutningsvis får man litt storbyferie med et døgn i Cape Town. Ross Robertson er
med som både reiseleder og Pro, han vil gi dere tips både før under og etter rundene. 

NB! Kun 15 plasser tilgjengelig på denne spennende turen, så meld dere på nå.

Ved spørsmål kontakt: Ross Robertson på: ross@gronmogk.no / tlf: 959 27 429.

Påmelding til Golfbreaks.com v/Christian Berg: cberg@golfbreaks.com eller 928 08 800.
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