GOLFRESA SWINOUJSCIE/ BALTIC HILLS
_______

_____________________ 7

dagar ________________________________________

Följ med oss till Polens västligaste hamnstad, Swinoujscie. Vi bor i Polen men spelar golf i
Tyskland på närliggande Baltic Hills Usedom, där vi får uppleva en trevlig golfbana i
toppskick med ett ”Mulliganhole”, ett extra par 3- hål, som en extra attraktion. Detta hål
spelas som en liten uppvärmning på vägen från det
trevliga klubbhuset till första tee.
Dag 1 Hovslätt – Swinoujscie 64 mil
Avresa från Jönköping 06:00, bilarkan parkeras utan kostnad i Hovslätt,
sedan åker vi söderut mot Helsingborg och färjan över till Helsingör,
genom Danmark och sedan via Gedser-Rostock. Under överfarten är det
lagom tid för lunch. När vi checkat in och kommit iordning så avnjuter
vi en gemensam middag på hotellet.
Dag 2 och 5 Swinoujscie
Efter frukost på hotellet så åker vi ca 08.30 till Baltic Hills Usedom
som ligger ca 20 minuters bussresa bort. Där peggar vi upp för dagens
spel. Efter avslutat spel, eftersnack, analyser och förfriskningar åker vi
till hotellet för att äta en gemensam middag på kvällen.
Dag 3 och 6 Swinoujscie
Efter frukost så åker vi dessa två dagar ca 07.30 till Baltic Hills
Usedom , nu kan vi lite mer om banan och kan förhoppningsvis vässa
våra resultat ytterligare. Eftersnack på terassen vid klubbhuset innan vi
åker tillbaka till Polen. På kvällen äter vi gemensam middag.
Dag 4. Swinoujscie
Denna dag är det golffritt och läge för valfria aktiviter, varför inte lite
shopping till angenäma priser, eller kanske läge att boka in sig på lite
SPA behandling? Även denna kväll äter vi gemensam middag på
hotellet.
Dag 7 Swinoujscie– Hovslätt
Efter frukost ca 07.30, åker vi samma väg som vi åkte på nervägen.
Framåt kvällen anländer vi till Hovslätt.
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7790:I priset ingår
Bussresa
Färjor (ev avvikelser
kan förekomma)
6 Frukost
6 Middag
6 Nätter i dubbelrum
4 Greenfee

Golfvagnar får
medtagas.
Enkelrumstillägg 700:Hotel Interferie Medical
SPA
Uzdrowiskowa 15
72-600 Świnoujście,
Polen
Tel: +48 91 381 25 00

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

