LÜBECK GOLFRESA
__________

________________ _______5 Dagar_________________________________________________

Följ med oss på en härlig golfresa till Tyskland, där vi
bor mitt i smeten i Hansastaden Lübeck. Vår buss tar oss
ut från staden och till två olika banor. Vi blandar
härliga greener och fairways på dagarna med pulserande
stadsliv på kvällarna.

Dag 1. Jönköping- Lübeck ca 53 mil
Vi startar vår resa tidigt på morgonen och efter ca tre timmar är vi i
Helsingborg för att ta färjan över till Helsingör i Danmark. Vi fortsätter
söderut över de danska öarna Sjaelland, Falster och Lolland till Rödby för
nästa färjeöverfart till Puttgarden som tar ca 45 min. Vi bor på fina Park Inn
by Radisson.

Dag 2 och 3 Lübeck – Waldshagen
Vi intar en rejäl frukost och tar oss sedan med bussen till Waldshagen.
Gut Waldshagen har en härligt anlagd 18 håls mästerskapsbana och en 6
håls kortbana, belägen mitt i det idylliska Holstenske Schweiz. Här kan
golfare finna allt vad hjärtat begär. Banan har flera svåra partier, man
behöver nästan vindstilla för att nå ett riktigt bra resultat. Sportsligt är det
en spännande och krävande bana att besöka. Golfanläggningen
kännetecknas av spelarvänliga ruffar, välhållna planteringar vid fairways,
vackra landtungor och massor av vattenhinder. Om det nu inte gick så bra
idag så får ni en ny chans imorgon.
Dag 4 Lübeck - Wensin
Golf Club Bad Segeberg, som ligger emellan Hamburg, Lübeck och Kiel,
är porten till det charmerande Holstenske backiga och böljande landskapet.
Den lätt kuperade terräng på denna 18 håls högt värdesatta mästerskaps
golfbana, är en stor utmaning med sina 15 sjöar och vattenhinder. Den är
vacker integrerad i området och kräver därför ett kontrollerat spel. Här
beslutar oftast dom flesta spelare sig för ett att det är offensivt spel, snarare
än det defensiva som gäller.
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4 Frukost
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TIDTABELL A

Dag 5 Lübeck – Jönköping ca 53 mil
Idag är det dags att åka hem. Vi äter en ordentlig frukost och gör oss redo
för att åka hem, men vi hinner även stanna en stund och handla på
Bordeshopen innan vi kör ombord på färjan som tar oss till Danmark.

Hovslätts Bussresor AB
För bokning och information tel 036-31 02 60 www.hovslattsbussresor.se

