GOLF LÜBECK
__________

__________________ ____7 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 är 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 Lübeck - Wensin

Datum
24 Juli

Golf Club Bad Segeberg, som ligger mellan 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 vackert integrerad i
området och kräver därför ett preciserat spel. Här beslutar oftast dom flesta
spelare sig för att det är offensivt spel snarare än defensivt som gäller.
Dag 3 Lübeck - Wensin
Idag får vi en revanschrunda på Golf club Segeberg om det nu var så att det inte
gick så bra dagen innan.
Dag 4 Lübeck på egen hand
Idag har ni möjligheten att vila lite ifrån golfspel. Staden har mycket att visa upp.
Den gamla stadskärnan Alstadten, en fridlyst kulturskatt med medeltida
bebyggelse.Gå på ett museé besök eller ta del av en orgelkonsert i någon av de
gamla kyrkorna. Missa heller inte Niedereggers Café på Breie Strasse, där det
samlas mycket folk för att njuta i marsipansalongen.

2017

6990:I priset ingår
Vägskatt
Färja ( ev avvikelser kan
förekomma)
Bussresa
6 Frukost
6 Nätter i dubbelrum
4 Greenfee
Enkelrumstillägg: 2010:-

Dag 5 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. Platsen har flera svårapartier, 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
Dag 6 Lübeck – Waldshagen
Idag tar vi oss åter till Waldshagen, man får hoppas att man överträffar gårdagen.

Park Inn by Radisson
Willy-Brandt-Allee 1-5
235 54 Lübeck, Tyskland
Tel: +49 451 150 40
TIDTABELL A

Dag 7 Lübeck - Jönköping
Då har vi kommit till hemresedagen. Efter frukost så checkar vi ut och tar oss mot hamnen, men innan vi tar färjan
över så stannar vi till och handlar lite i Bordeshopen 

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

