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031-80 55 70

Arrangemang:
Golfskola

till Cypern mars & april

Välkomna till

OLK A Golfresor!

Golfbussen

till Schloss Lüdersburg i april

Damresa

till Cypern i maj

Golfskola

i Danmark i juli

Golfbussen

Vi har arbetat med golfresor i över 30 år och har stort intresse av att finna bra och
spännande produkter. En viktig del för oss är att besöka våra hotell och spela alla
golfbanor som vi presenterar vilket är en trygghet både för våra kunder och oss själva.
Det innebär också att vi enklare kan förslå ett resmål som passar just Dig. Det är en
utmaning men samtidigt en styrka som vi tror många uppskattar.
Vi erbjuder bra produkter med kvalité som vi är stolta över och till rimliga priser.

till Schloss Lüdersburg i september

Hos oss får du den bästa servicen

Trivselgolf

Varje resa är unik och därför kan våra kunder både ringa eller besöka oss för att
få svar på alla frågor.

Longstay

Ni är hjärtligt välkomna att besöka oss på vårt kontor på World of Golf i Göteborg.
Här kan ni beställa, ställa frågor, betala eller hämta biljetter för er resan. Eller bara
komma och säga hej och få en kopp kaffe.

med golfvärd till Cypern i oktober
med golfvärd i oktober & november

NYHETER
Westin Hotel LaQuinta - Marbella

Trevligt hotell i Marbella med egen 27 håls golfbana

Gofhotel Alicante - Alicante

Centralt hotell med egen golfbana i härliga Alicante,
8 minuter med spårvagn till gamla stan

Marbella och Calanova Golfclub i Marbella
är nyheter till vårt longstay program på Alanda Club

Campo Real – Lissabon
Rolf Lossius, vår golfpro
på våra golfskolor.

En nygammal bekant, bra hotell med egen golfbana som
även erbjuder golf på andra golfbanor i området.

Penha Longa – Lissabon

Hotellets huvudrestaurang har fått en stjärna i guide de Michelin.

Golf med Padeltennis

Vill ni kombinera golf med padeltennis eller enbart spela padel så har
vi nu utökat vårt program. Läs mer på www.olkapadel.se

Resegarantier ställda mot
kammarkollegiet

Medlem i

Vi hoppas på ett gott golfår!
Vi på OLKA Golf & Konferensresor AB

S VENSKA
R ESEBYRÅFÖRENINGEN
WWW . SRF - ORG . SE

Roger Glenvik
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Stadsbilder från Milano och Rom på sid 40-41
FOTO Vito Arcomano, ©Fototeca ENIT.

roger@olkagolf.se

Leif Larsson

Martin Glenvik

Gun-Britt Glenvik

Marie Perzon Glenvik

martin@olkagolf.se

gun-britt@olkagolf.se

marie@olkagolf.se

Telefon 031-80 55 70 www.olkagolf.se

Tyskland
sid 4 –11

Danmark
sid 12–23

Golfskolor
Golfbussen
sid 24–25
Ta den bekväma vägen med Stena Line
till några av Europas bästa golfbanor
i Tyskland, Danmark och Polen.
Ni slipper många timmar i bil och kan
i stället njuta av god mat och dryck.
I Bordershop ombord kan ni dessutom
handla drycker till riktigt bra priser
– upp till 60% billigare än i land.

Spanien
sid 26-35

Portugal
sid 36-38

Sverige
sid 39

Italien
sid 40-41

Polen
sid 42-43

Cypern
sid 44-45

Karibien
sid 46-47

Ni är hjärtlig välkomna att
beställa er golfresa på vårt
kontor så bjuder vi på kaffe.

Padeltennis
sid 48
Kartor sid 50-51

Lüdersburg
TYSKLAND

Lüdersburg

Golfanlage
Schloss Lüdersburg

GOLFANLAGE SCHLOSS
LÜDERSBURG

1

Ett slott beläget sydost om Hamburg. Här
bor ni intill golfbanan i härliga rum med
TV, dusch och wc, flertalet med pentry.
Rummen är fördelade till 9 byggnader.
Den senaste hotelldelen inkluderar en spaavdelning med bastu, ångbad och flertalet
behandlingar. Endast 15 min bilresa från
hotellet ligger Lüneburg, en pittoresk stad
med ett flertal restauranger, affärer m.m.
Faciliteter:
Enkel/classic/executive/deluxe
Dusch, wc, TV, pentry.
Wellness, bastu (dam/herr), ångbad, relaxavdelning
Duschar, behandlingar, massage
Restaurang i klubbhus och krog
Antal rum: 72
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Kiel: 136 km, 1h 25
Avstånd till Puttgarden: 176 km
Avstånd till Hamburg: 85 km
Adress: Lüdersburg Strasse 21, Lüdersburg

4

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

TYSKLAND

Ett av vårt äldsta och mest uppskattade resmål som efter drygt tjugo år fortfarande
känns lika nytt och spännande. Golfanlage Schloss Lüdersburg är en fantastisk
golfanläggning med två 18 håls golfbanor i direkt anslutning till boendet.
Här bor ni i exklusiv slottsmiljö i en vacker natur och avslappnad atmosfär.
En av hotelldelarna erbjuder relax och spafaciliteter för hotellets alla gäster.

GOLFBANAN
Två mästerskapsbanor med vardera 18
hål samt en korthålsbana av högsta klass.
Den äldsta banan, Old Course slingrar
sig dramatiskt fram i skogen genom den
härliga slottsparken. Old Course håller
ypperlig kvalitet med genomtänkta hinder
och bra layout. Lakes Course är utbredd
i öppen natur med väl tilltagna fairways
och många vattenhinder och sjöar. Från i
år är Lakes Course slopad från blå tee för
herrar. Kombinationen av de två banorna
ger en utmärkt golfupplevelse.
Här finns mycket bra träningsmöjligheter
för er som planerar en resa med golfklubben eller företaget.

Prisexempel
3 750:-/ person
inkl. 3 nätter i dubbelrum med frukost,
3st 3-rätters middag samt 3 heldagsgreenfee.
I greenfee ingår lunchpaket, golfvagn samt pollett.
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Kaschow
TYSKLAND

ETT CHARMIGT BOENDE MED
TVÅ GOLFBANOR UTANFÖR DÖRREN
KASCHOW –

GOLFPARK STRELASUND
ETT UPPSKATTAT RESMÅL med två golfbanor utanför dörren, nybyggd anläggning med
Spa, pool, bastu och många bekvämligheter.
Härlig terrass vid sista hålet och avslappnad
miljö. Anläggningen ligger söder om Stralsund
och öster om Rostock. Trevlig golf, trivsamt
familjeägt hotell med relax några dagar. Restaurangen serverar mycket lokalproducerad mat.
Resealternativen är många. Till Kiel från Göteborg, till Rostock via Gedser eller Trelleborg, eller
varför inte ta båten till Sassnitz och köra genom
den charmiga ön Rügen . Att ta sig med bil över
Rügen på de små vägarna ger en unik blandning
av dåtid och nutid. Det tar ca 1 timme från både
Rostock och Sassnitz till Hotellet.

GOLFBANAN
Golfpark Strelasund har två stycken 18-hålsbanor. Mecklenburger-Vorpommern course,
mästerskapsbana i park/links karaktär. Det är
en spännande sträckning med många utmanande och tuffa hål. Strelasund-Insel course är
i mer parkkaraktär, inte lika tuff men inte utan
utmaningar.
Det finns goda träningsmöjligheter, omklädningsrum, golfshop och restaurang.

Prisexempel
2 990:-/ person
Inkl. 2 nätter med 2-rätters middag
samt 3 heldagsgreenfe

Kaschow

Golfpark Strelasund

Ljusa och härliga rum många med synliga
bjälkar, alla rum är modernt utrustade.
Hotellet ligger i direkt anslutning till golfbanorna.
Det finns ett uppskattat spa på hotellet
med pool och bastu, entré ingår. Eventuell
behandling kan bokas innan eller på plats,
avgift för detta tillkommer.
Faciliteter:
Enkel / dubbelrum
Dusch, WC, TV, Internet Wifi
Golfshop, konferensmöjligheter
Restaurang, bar
150 fria parkeringsplatser
Aktiviteter:
Spa, bastu, pool
Tennis två gräsbanor
Antal rum: 47
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Rostock: 60 km
Avstånd till Stralsund: 20 km
Adress:
Kascow 14, 18516 Kaschow
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Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Hennstedt

TYSKLAND

HENNSTEDT –

GOLFHOTEL GUT APELDÖR
BO VID GOLFBANAN Gut Apeldör erbjuder
ljusa och fräscha rum intill en 18 och en
9 håls golfbana. Klubbhuset som ligger bredvid
är genuint byggt med trä och limbalkar, högt i
tak och serverar god mat och dryck från restaurangen. Förutom reception och restaurang finns
en mindre proshop och omklädningsrum. Den
stora terrassen ger utsikt över golfbanans 10:e
tee och 18:e green.
Anläggningen ligger nordväst om Hamburg
endast 1 timmes bilfärd från Kiel. Närmaste
större ort är Heide.

GOLFBANAN
Gut Apeldör har två golfbanor om vardera 18
och 9 hål. 18-hålsbanan, Big Apple, med hela
96 bunkrar och 90 000 kvm vatten går genom
lätt böljande terräng. Välskötta och snabba
greener. Golfbanan är en utmaning och varje
hål har 2 sommargreener för att hålla bästa
kvalitet året runt. BIG 9, 9 hålsbanan, är byggd i
samma karaktär men något enklare och kortare
men med samma höga kvalitet.

Hennstedt

3

Golfhotel Gut Apeldör
Charmigt hotell i anslutning till golfbanan och
klubbhuset. Rymliga och ljusa rum i skandinavisk
stil med vitlaserad ek och vita väggar. Lyxiga badrum. Bastu och relaxavdelning i det ombyggda
vattentornet. Mysig restaurang.
Faciliteter:
Dubbelrum/Komfort/Juniorsviter
Dusch, WC, TV
Golfshop, restaurang. Konferensmöjligheter.
Aktiviteter:
Relaxavdelning med bastu och massage.
Antal rum: 41
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Kiel: 75 km, 1h 00
Avstånd till Hamburg: 115 km
Adress:
Golfhotel Gut Apeldör,
257 79 Hennstedt

Prisexempel
2 000:-/ person
Inkl. 2 nätter med 3-rätters middag
samt 3 heldagsgreenfe
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Berlin
TYSKLAND

r
Värd fCöup
Ryder22
20
BERLIN –

A-ROSA SCHARMÜTZELSEE
ET T LY XIÖST HOTELL med 3 golfbanor och
en spa-avdelning utöver det vanliga. Vackert
belägen vid sjön Scharmützelsee, 7 mil sydost
om Berlin. Upplev Tysklands bästa golf- och
sparesort!

ARNOLD PALMER COURSE
Mästerskapsbana som börjar som en öppen
parkbana med samma ruff som på Faldos. På
andra halvan förvandlas den till en vacker
skogsbana. Passar de flesta spelare.

NICK FALDO COURSE
Här har Faldo skapat en skotsk böljande bana
av linkskaraktär. Fairways är kantade med högt
glest gräs och med grupper av mindre bunkrar.
Greenerna är stora och snabba, ofta skyddade
av djupa bunkrar. Passar duktiga spelare.

Restriktioner: hcp 36

Restriktioner: herr hcp 24, dam hcp 28

Restriktioner: hcp 36+

STAN EBY COURSE
En öppen bana som i regel är lättspelad men
vid greenerna är det en eller två stora pusselbitsformade bunkrar. Passar de flesta spelare.

Bad Saarow
A-ROSA Scharmützelsee
Sydöst om Berlin finner Ni A-ROSA
Scharmützelsee. Hotellet har en mycket hög
standard samt en spa-avdelning som varit
utsedd till Tysklands bästa spa.

Härlig avslappnande miljö med 3 golfbanor
utanför dörren. Efter en lyckad golfdag, njut
av en god middag i någon utav hotellets tre
restauranger. Utöver golf och spa erbjuds
aktiviteter så som tennis, ridning, segling och
cykling.
Faciliteter:
Enkel/dubbel
Dusch/WC, TV, telefon, Internet, kassaskåp, minibar
Aktiviteter:
Spa, restaurang, bar, segling, ridning, tennis, cykling,
paddling och badsjö
Antal rum: 277
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Berlin: 70 km
Avstånd till Rostock: 300 km
Avstånd till Kiel: 415 km, 4h 20
Avstånd till Puttgarden: 460 km
Adress: Parkallee 1, 15526 Bad Saarow

8

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Hamburg

TYSKLAND

HAMBURG –

GUT KADEN
GOLF UND LAND CLUB
GOLFBANAN ÄR SEDAN MÅNGA ÅR
ansedd som en av de bästa i Tyskland. Många
stora mästerskap och tävlingar spelas på denna
golfbana.

Gut Kaden Golf
und Land Club

De har tidigare inte kunnat erbjuda något
boende vid banan men nu har de rest ett härligt,
lyxigt och funktionellt hotell i anslutning till
golfanläggningen.

5

Alveslohe

Det nybyggda hotellet ligger i direkt anslutning
till 27 hålsbanan Gut Kaden. Det är ett modernt
hotell byggt i klassisk nordtysk stil och smälter
väl in i den klassiska miljön. Det är ljusa färger
inne och stora, härliga rum på 30 kvm med alla
faciliteter. Hela anläggningen är fyra byggnader
intill varandra med hotellet, klubbhuset och
restaurang, golfshop och caddiehus samt
receptionsbyggnad. Det är ett rökfritt hotell.

Gut Kaden ligger norr om Hamburg inte långt
från motorvägen A7 raka vägen från Kiel.
Ni har närhet till storstaden Hamburg med hela
dess utbud av kultur och nöjen.

Faciliteter:
Enkel/dubbelrum
Dusch, wc, TV, fri WLAN. air condition
Golfshop, restaurang, bar, konferens.

GOLFBANAN
Gut Kaden är en krävande mästerskapsbana i
vacker natur, golfbanan sköts oerhört väl och är
en av de bästa Tyskland har att erbjuda.
Det är en 27 hålsbana med tradition och klubbhuset är ett kärleksfullt restaurerat riddarsäte.
Det finns omklädning, restauranger och bar i
klubbhuset och anläggningen har drivingrange,
puttområde.

Aktiviteter:
Fitness center, bastu.
Antal rum: 40
Avstånd till golfbanan: 0 km
Avstånd till Kiel: 55 km
Avstånd till Puttgarden: 125 km
Avstånd till centrala Hamburg. 23 km
Adress: Kadener Strasse 9, Alveslohe

Prisexempel
3 525:-/ person
Inkl. 2 nätter med 3-rätters middag
samt 2 greenfe
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Hamburg
TYSKLAND

HAMBURG –

STEIGENBERGER HOTEL
TREUDELBERG
HAMBURG är en genuin storstad med allt vad
det innebär. Utbudet inom kultur, nöjen, sport
och shopping är mer än tillfredsställande.
Ett besök till de centrala delarna av staden
rekommenderas.
Steigenberger Hotel Treudelberg ligger endast
15 min från flygplatsen och cirka 30 min från
centrala Hamburg. Kombinera golfen med en
mängd övriga aktiviteter. Endast ett par minuter
från hotellet ligger Alstertal shoppingcenter med
160 affärer.

GOLFBANAN
En vacker flack 27-håls parkbana med sommargreener året om. Banan erbjuder tees, greener
och fairway av mycket hög kvalitet. Som motstånd möter du bunkrar, vattenhinder och skog.
En ganska krävande bana, i typiskt nordtyskt
landskap som passar de flesta golfare.

Hamburg

Steigenberger
Hotel Treudelberg

Trots det centrala läget så är hotellets
omgivning en idyll. Hotellet ger ett lyxigt
intryck med härlig atmosfär.
Rummens ytor är väl tilltagna och mycket
smakfullt inredda. Avnjut en kall öl på
uteserveringen eller ta ett bad eller en
bastu i hotellets spa-avdelning.
Faciliteter:
Enkel/dubbel/standard/superior/executive
/studio/junior suits
Dusch, wc, Pay-tv, telefon, internet
Golfshop, 3 restauranger, pianobar
Konferensmöjligheter
Egen parkering, mot avgift
Aktiviteter:
Fitnesscenter, bubbelpool, inomhuspool, bastu,
solarium, motionsspår
Antal rum: 225
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Kiel: 95 km, 1h 00
Avstånd till Puttgarden: 150 km
Adress: Lemsahler Landstrasse 45, Hamburg
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Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Fleesensee
TYSKLAND

FLEESENSEE –

SCHLOSS HOTEL FLEESENSEE
BO, SPEL A GOLF OCH ÄT mat i världsklass
8012 m söder om Rostock. Mitt i Mecklenburgs
pittoreska landskap, bland sjöar och skogar ligger Schloss Hotel Fleesensee. Det spektakulära
hotellet är inrymt i ett slott. I huvudbyggnaden
är det mesta av den ursprungliga stilen bevarad
vilket skapar en lyxig miljö. Njut av god mat och
gott vin i någon av hotellets tre restauranger
eller ta något uppfriskande i vinterträdgården.
Efter en slitsam dag på golfbanan kan du unna
dig en behandling eller en skön stund i vår nya
spa-avdelning.

Fleesensee

Schloss Hotel
Fleesensee

7

Hotellet har genomfört en större renovering
av lobby, bar, restauranger, spa och alla rum
på slottet under 2016. Schloss course får en
ansiktslyftning som står klar till våren 2017.
Ett nytt spa med uppvärmd utomhuspool, nya
bastu, relax och biograf färdigställs till kommande säsong.

3 GOLFBANOR
På gångavstånd från hotellet ligger den praktfulla mästerskapsbanan Schloss Course som
är helrenoverad inför nya säsongen. En lätt
kuperad parkbana som erbjuder hårt motstånd
i form av långa hål fyllda med vattenhinder och
bunkrar. Den är renoveradMed hotellets shuttlebus når du ytterligare två golfbanor, Schloss
Torgelow Course och Axel Lange Course samt
ett utmärkt träningsområde. Schloss Torgelowoch Axel Lange Course är två vackra och öppna
parkbanor som vi bedömer vara något lättare
än Schloss Course.

Faciliteter:
Enkel/dubbel/svit
Dusch + bathtub, wc, pay-tv, minibar, telefon Internet,
kassaskåp, kaffe- & tekokare, golfshop,
3 restauranger
Pianobar, konferensmöjligheter.
Aktiviteter:
Ny spa-avdelning med uppvärmd utomhuspool (25x6 m),
innovativ bastuavdelning, stor lounge med bio och bar.
Antal rum: 179
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Rostock: 90 km
Avstånd till Kiel: 286 km, 2h 59
Avstånd till Puttgarden: 249 km

Restriktioner: Vardagar hcp 36+, lördag-söndag
samt helgdag hcp 36

Adress: Schlossstrasse 1, Göhren-Lebbin

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Skagenområdet
DANMARK

Efter ett par timmars båtresa över
Kattegatt smittar snart dansken dig
med sitt gemyt och bekymmerslösa
leverne.
Trots att länderna är grannar skiljer
vi oss från våra nabor en hel del.
Känslan av att vara längre bort än
vårt grannland är påtaglig.
För alla golfvänner kan Jylland med
sina många golfbanor liknas vid ett
riktigt smörgåsbord.

Frederikshavn

Best Western
Hotel Herman Bang

1
FREDERIKSHAVN
GOLF KLUB – 18 HÅL

8

En flack parkbana anlagd i vacker omgivning
med lövskog och flera vattendrag. En riktig pärla
med stora fina greener och spännande hål som
bör spelas med omtanke. Klubbhus med alla
faciliteter. Restaurang med läckra rätter och
en stor terrass.

Vid gågatan mitt inne i Frederikshavn ligger
detta charmiga hotell med 53 fräscha rum
i smakfull stil. Hotellet har två gemytliga
restauranger och ett fint wellness center.
Strax utanför finns många trevliga butiker,
fler restauranger och mitt över gatan ligger
en irländsk pub där ni kan svalka strupen
efter en hård golfdag. Egen parkering bakom
hotellet mot avgift, fri WiFi på alla rum.

Klubben har arrangerat flera mästerskap.
Golfbanan erbjuder sommargreener stora delar
av året och är enligt vår bedömning en av
Jyllands finaste golfbanor. Proshop finns.
Restriktioner: HCP 48,
Golfbil: 4 st

Faciliteter:
Enkel/dubbel/familjerum/sviter
Dusch/WC
Tv/telefon/Radio
Restauranger
Konferenslokal

VÄGBESKRIVNING

Oddervej 60, Frederikshavn
Kör väg 40 i riktning mot Skagen. 1 km norr
om staden tag till vänster i rondellen. Följ
sedan skyltningen mot golfbanan.

Aktiviteter:
Wellness center/butik
Antal rum: 53
Avstånd till golfbana: 3 km
Avstånd Frederikshavn: 0km
Avstånd till Strand: 3km
Adress: Tordenskjoldsgade 3 , 9900 Frederikshavn
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Prisexempel Herman Bang
2 075:- / person
Inkl. 2 nätter i dubbelrum, 1st 2-rätters
middag samt 3 greenfee
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

Andra golfbanor i närheten är Sæby, Hjörring,
Lökken & Brönderslev.

3

4

5

6

DANMARK

2

Aalbæk

Aalbæk Gl. Kro

9

GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT – 18 HÅL
HvideKlit har de sista åren genomgått en
fantastisk förvandling där klubbens nya greenkeeper fått gräs att växa på tidigare ökenlika
ytor. För er som tidigare besökt golfbanan
blir det en helt ny upplevelse. Banan är drygt
40 år och har aldrig varit bättre. Det är en
karismatisk och utmanande golfbana i flack
terräng där största delen av hålen slingrar sig
fram enskilt mellan de låga tallarna. Det är
flertalet nybyggda bunkrar och en bäck som
flyter genom bansträckningensom ger banan
en extra krydda. HvideKlit är inte lättspelad
då den är smal men den är inte lång, vinden
är alltid en faktor i Skagen området. Banan är
alltid lika rolig att spela.

Charmig renoverad kro med anor från 1818
och med närhet till Skagen.
Området erbjuder många sevärdheter, badstrand (15 min. promenad), Aalbaeks station
(5 min) samt flera golfbanor.
Aalbæk Gl. Kro är vida känd för sin goda mat,
antingen det gäller en vanlig lunch eller en
stor middag. Koppla av eller spela boule i den
stora trädgården.
Fri Wi-Fi och parkering.
Faciliteter:
Enkel/dubbelrum
Dusch, wc
TV, fön, byxpress
Restaurang, bar
Konferens

Klubbhuset har omkädning, restaurang, bar
och proshop.
Restriktioner: HCP 45, softspikes
Golfbil: 4 st

Aktiviteter: Boule
Antal rum: 59
Avstånd till golfbana: 4 km
Avstånd till Frederikshavn: 20 km
Avstånd till Skagen: 17 km
Avstånd till strand: 800 m

VÄGBESKRIVNING

Hvideklitvej 28, Bunken
Väg 40 (Fredrikshavn-Skagen) efter ca 24 km,
tag av mot Skiveren/Raabjerg. Skylt på väg
40 ”golfbane”. Efter ca 200 m förlj skylt till
vänster mot golfbana.

Adress: Skagenvej 42, Aalbæk

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Hjarbaek Fjord
danmark

Golfcenter

7

NÅGRA MIL NORR OM VIBORG,
vid Limfjorden ligger en av Jyllands mest
kompletta golfanläggningar Hjarbæk Fjord Golf
Center. Destinationen ståtar med en mycket fin
27-hålsbana och boende i lägenheter i anslutning till gofbanan.

Lynderup

Hjarbæk Fjord
Golf Center

10

Bo på golfbanan, Hjarbaek Fjord, i moderna
2 eller 4-bäddslägenheter. Alla med fullt
utrustat kök, 1-2 sovrum, allrum med TV
samt badrum med dusch/WC. Fri internet i
de nyare lägenheterna. Utanför dörren
slingrar sig golfbanan med sina 27 hål.
Tidig bokning är att rekommendera.

GOLFBANAN
Hjarbaek Fjord golfbana är en spännande och
varierande golfbana med 27-hål. Banan ligger
vackert belägen med utsikt över Limfjorden och
ståtar med flera riktigt bra golfhål och konditionen på fairways och greener håller mycket
bra klass. Variationen av de tre slingorna gör
att du inte tröttnar på banan i första hand.
Klubbhuset är modernt med bar, restaurang,
möteslokaler samt omklädningsrum med bastu.

Faciliteter:
2 och 4-bäddslägenheter
Dusch, wc, kök, TV
Klubbhus m. restaurang, bar
Aktiviteter:
Bastu i klubbhuset
Antal lägenheter: 24
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Frederikshavn: 140 km
Avstånd till strand: 20 km
Adress: Stavildvej 2, Lynderup
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Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

BOENDE
Bra boende i fräscha lägenheter, fullt utrustade
med flera bekvämligheter. Ni kan välja mellan
2-bäddslägenhet med 1 sovrum eller 4-bäddslägenhet med 2 sovrum.
VÄGBESKRIVNING
Lynderup, DK-8832 Skals
Golfbanan ligger öster om Hjarbæk Fjord vid
Limfjordens sydspets och 25 km från Viborg,
Skive och Hobro. Från Viborg, kör mot Skive och
följ därefter väg 533 mot Løgstør. Skyltningen
till banan finns i Laastrup, Nr. Rind och i
Sundstrup vid Virksund.

danmark

Blokhus Golfcenter
8

KNAPPT EN TIMME från Frederikshavn
ligger en populär golfanläggning, Blokhus
Golfcenter. Här finns en omtyckt och fin
18-hålsbana, 9 hål pay & play bana, bra klubbhus och 10 lägenheter alldeles intill banan.
GOLFBANAN ligger i härlig natur och
är behaglig att gå då den saknar backar.
Konditionen på fairways och greener håller
hög klass. Klubbhuset är modernt med bar,
restaurang, proshop och omklädningsrum.

BOENDE
Moderna och fräscha lägenheter för 4 personer.
Fullt utrustade med alla bekvämligheter.
Frukost ingår och serveras i klubbhuset endast
100 m från lägenheterna.

Väset-ns
kusätrla
p
VÄGBESKRIVNING
Hunetorpvej 115, Blokhus
Blokhus Golfcenter ligger 35 km norr om
Aalborg och 3 km från Blokhus och Vesterhavet.
Från väg 55 svänger Ni av mot Blokhus.
Efter ca 2 km ser Ni en skylt som visar vägen
till golfbanan.

Blokhus

Blokhus
Golfcenter
Prisexempel
1 700:- / person
Inkl. 2 nätter med frukost, linne, el, slutstädning
samt obegränsat med golf.

11

Ca 100 meter från klubbhuset ligger
10 fina 4-bäddslägenheter. De är fullt
utrustade med alla bekvämligheter, såsom
kök, allrum med TV samt badrum med WC
och dusch. Lägenheterna har två sovrum
med bekväma sängar och ligger i markplan
med parkering precis utanför dörren.
Till varje lägenhet hör också en uteplats
där det går utmärkt att tända den medhavda grillen. Fri internet. Frukost serveras
i klubbhuset.
Faciliteter:
4-bäddslägenheter med 2 sovrum
Dusch, wc kök, TV
Klubbhus m. restaurang, bar
Antal lägenheter: 10
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Frederikshavn: 60 km
Avstånd till strand: 5 km
Adress: Hunetorpvej 115, Blockhus

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Himmerland

DANMARK

Golf &Spa

Värd fpöarEuro en
tour
HIMMERLAND GOLF & SPA RESORT har utsetts som Danmark bästa golfresort
två år i rad av både branschfolk och gäster.
Golfklubben öppnades 1980 och tusentals gäster har sedan dess besökt Himmerland som
genom åren har genomgått flera förändringar till den fantastiska golfanläggning som den
är idag. Utöver 2 fina 18-hålsbanor hittar man också en nybyggd spa-avdelning, fitnesscenter, badland, bowling och konferensfaciliteter.

Gatten

Himmerland
Golf & Spa Resort

12

En fantastisk anläggning belägen sydväst om
Aalborg med två fina 18-hålsbanor, BackTee New
course och Garia Old course. I direkt anslutning till golfbanorna finner ni bekvämt boende
antingen på hotell eller i stuga.

Ni kan välja mellan boende i hotellrum eller i stugor, alla med gångavstånd till klubbhuset.
HIMMERLANDS KLUBBLIV är ett kapitel för sig. Här är många aktiviteter och golftävlingar för både medlemmar och gäster. En golfakademi med flertalet olika golfskolor
& arrangemang för alla golfare oavsett handikapp och ålder.

Faciliteter:
Enkel/dubbelrum/familjerum
Dusch, wc, TV, minibar, telefon med internetanslutning,
safebox, förvaringsutrymme för golfutrustning
Stuga: 4-6 personer, dusch, wc, TV, kök
Klubbhus med restaurang, bar
Antal rum: 60
Antal stugor: 80 standard / 10 lyxhus
Aktiviteter:
Bowlingcenter ligger i anslutning till receptionen,
det finns restaurang och bar
Biljard
Ny inomhuspool med badlandskap
Avstånd till Frederikshavn: 115 km
Avstånd till strand: 30 km
Adress: Centervej 1, Gatten
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Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

DANMARK

9

TRE OLIKA RESTAURANGER
Restaurang P.O.L.O är en elegant restaurang
inspirerad av det dansk-nordiska köket.

GOLFBANORNA
Himmerland erbjuder två 18-håls banor.

I Brasseriet serveras lättar rustika måltider
med fokus på kvalité och smak.

Garia Old Course är en lätt kuperad parkbana med varierande hål och ondulerande
greener. Banan passar både låg- och höghandicapare.

Bowlingcafé med ”American Diner”. Här består
meny kortet av Amerikanska klassiker såsom
chicken wings, hamburgare, revbensspjäll,
glass, iskall Budweiser och Coca-Cola.

Backtee som tidigare hette New course
är ombyggd sedan några år tillbaka och
här har man bl a spelat Europatävling för
herrar två år i rad. Det är många spännande och utmanande golfhål, flera med
vackra vyer över sjöar och landskap.

På terrassen i ”Skybar” kan du njuta av utsikten över hål 18 på både Backtee och Garia
course och ta en golfdrink.

Här finns också ”Bette course”, en trevlig
9 håls pay and play par 3 bana.

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

17

Lübker Golf
Resort
DANMARK

LÜBKER GOLF RESORT ERBJUDER GOLF OCH SPA I VÄRLDSKLASS.
På det 200 hektar natursköna området finns en 27-håls mästerskapsbana och
en 9-håls Academy Course ritad av Robert Trent Jones II. Golfbanan håller en så
pass hög kvalité att vi vill påstå att det är Danmarks bästa golfanläggning.

Grenaa

Lübker Golf & CC

13

Välj mellan lyxiga lägenheter eller hus med utsikt
över golfbanan. Lägenheterna är för 4 personer
(2 sovrum) och ligger i anknytning till klubbhuset, alla med terrass eller balkong. Lyxhusen
är för 4 eller 6 personer (2/3 sovrum) och ligger
utspridda utmed banan. Övervåningen består
av ett stort allrum med kök och en stor härlig
balkong på utsidan. Både lägenheter och hus är
smakfullt inredda, ljusa och med B&O anläggning. Ni har fri tillgång till Lübker Square med
subtropiskt bad, relaxavdelning, spa & fitness.
Faciliteter
4-bäddslägenheter
Dusch, wc, kök, TV
Klubbhus m. restaurang, bar, konferens, café med inriktning på ekologisk mat.
Aktiviteter
Spa, relax, fitness, pool och bastuavdelning, subtropiskt
bad, vattenrutschbana och aktivitetsrum för barn.
Antal lyxhus: 8
Antal lyxlägenheter: 20
Avstånd till Golfbana: 0 meter
Avstånd till Grenå 15 km
Avstånd till Aarhus 30 km
Adress: Lübker Golf Resort
Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte
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Här finns också ett enormt hus på 3500 kvm med en häftig spaavdelning,
subtropiskt bad, café och wellness där våra gäster har fri entré. I klubbhuset
finns en bar och restaurang med utsökt mat.

GOLFBANORNA

10

Golf i världsklass. Det är den världsberömde
golf arkitekten Robert Trent Jones II som
har ritat Lübkers 3 st 9-håls slingor i klöverformation dessa slingor bildar Lübkers fina
27-håls mästerskapsbana. Det finns även en
9-håls Academy Course.
Sand/Sky Course
Danmarks bästa bana, enligt Golf Digest
USA i 2012. En kuperad bana med snabba
greener och välskötta fairways.
Forest/Sand Course
Erbjuder en tuff kombination av vackra
skogshål följt av krävande bunkrar med
bl.a waste area.
Sky/Forest Course
Många krävande golfhål i en vacker natur.

DANMARK

Aalborg

11
AALBORG GOLFKLUB – 27 HÅL

Aalborg GK är Nordjyllands äldsta golfbana, en
internationell bana i lätt kuperad terräng med
skog och sjöar. Banan är en av Nordjyllands
populäraste med stora och fina greener.
Modernt stort klubbhus med omklädningsrum,
restaurang, bar och proshop.

6
BRÖNDERSLEV GK – 27 HÅL

Golfbanan är fin redan tidigt på våren. Den
består av 3 st 9-håls slingor som kombineras
till 3 banor samt en 9-håls pay & play bana.
Den ligger i lätt kuperad terräng med ängar,
mossar och skogsområden vilket ger utmaningar för både elitspelare och motionärer.

12
ÖRNEHÖJ GOLFKLUB – 27 HÅL

Banan ligger strax utanför Aalborg i kuperad
terräng. Perfekt att kombinera med Aalborg
GK som skiljer sig i karaktär. Läs mer på vår
hemsida.

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

Aalborg
Helnan Phønix
Hotel

14

Ett förstaklass hotell, beläget i hjärtat av Aalborg
med gångavstånd till shopping och den välkända Jomfru Ane Gade med flertalet restauranger
och pubar. Hotellet är Aalborgs äldsta hotell
med mycket charm. Fina rum i flott klassisk stil.
Fri tillgång till internet på alla rum. Hotellet har
en mysig restaurang och pub i engelsk stil.
Faciliteter:
Enkel/dubbelrum
Dusch, wc, Pay-TV, radio, internet, safebox,
telefon, restaurang, möte/konferensmöjligheter
för 2–330 personer
Aktiviteter:
Toppmodernt fitnesscenter med bastu, jacuzzi,
solarium, massage
Antal rum: 210
Avstånd till golfbana: 10 km
Avstånd till Frederikshavn: 60 km
Avstånd till strand: 30 km
Adress: Vesterbro 77, Aalborg
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Korsør

DANMARK

Korsør

Comwell Korsør

15

Elegant fyrstjärnigt hotell med ljusa och harmoniska
rum i direkt anslutning till Korsør golfbana. Hotellet
har flera nya deluxe rum, en exklusiv vin källare,
renoverat nattklubben, ny wellnes & spa avdelning
samt ny restarurang. Motorvägen (E20) tar dig hela
vägen från Helsingør/København till hotellet.
Faciliteter:
Enkel/dubbelrum/sviter
Dusch, wc, kabel-TV (B&O LCD TV), telefon, fön,
minibar, kaffekokare
Konferens. Restaurang, bar och exklusiv vinkällare
Aktiviteter:
Biljard, tennis, bastu, boule, swimmingpool, jacuzzi,
nattklubb
Antal rum: 94 standard rum, 8 familjerum,
28 luxusrum & 4 sviter
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till København: 100 km
Avstånd till Helsingør: 150 km
Avstånd till strand: 2 km

13
KORSØR GOLFKLUB – 18 HÅL
En spännande golfbana intill hotell Comwell
Korsør i utkanten av Korsør. Blandad kuperad terräng med skog och flera ställen med
utsikt över havet och Korsör by. Charmigt
klubbhus med restaurang, omklädningsrum
och proshop.
Restriktioner: HCP 36+, Golfbil: 4 st
VÄGBESKRIVNING Tårnborgparken, Korsør
Från København kör motorväg E20 mot
Korsør. Strax före Korsør, kör av väg 42
och kör in vänster mot Korsør. I rondellen vid Comwell Korsør tag av mot vänster.
Omedelbart efter hotellet ligger golfbanans
parkeringsplats på höger sida. Skyltar till golfbanan. Proshop och restaurang finns.

Adress: Ørnumvej 6, Korsør
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Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

14
TRELLEBORG GOLFKLUB – 27 HÅL
En mästerskapsbana, 10 minuter med bil
från Comwell Korsør. Banan är lätt kuperad
och mestadels öppen där vinden och banans
längd blir tuffa motståndare. Klubbhus med
restaurang, omklädningsrum och proshop.
Restriktioner: HCP 36 Golfbil: 1 st
VÄGBESKRIVNING Svergiesvej 10, 4200 Slagelse
Trelleborg Golfklub Slagelse ligger vid motorvägen Köpenhamn - Korsör. Ni kör mot
Slagelse Östra, och i själva avfarten kör ni till
höger mot Trelleborg Golfklub Slagelse.

Møn &Lolland

DANMARK

llan
Välj me a
6 olik r
o
golf ban
Ett utmärkt tillfälle att kombinera bra golf med utflykter och shopping. I området
finns flera lek och naturparker samt närhet till Tyskland och shopping över dagen.
Endast 20 km från hotellet ligger Rödby med Scandline färjan till Gedser.
Möns Klint och Knuthenborg safari är exempel på sevärdheter.

15
MARIBO GK – 18 HÅL

Golfbanan ligger i ett naturskönt något kuperat område bara 2 km från Maribo centrum.
Flera av hålen går längs med den vackra
Maribo Söndersö. Banan kan omedelbart
kännas enkel men kräver precision i slagen.
Utmanande och snabba greener. Klubbhuset
erbjuder omklädningsrum och en välsorterad
pro shop.
Restriktioner: Hcp 36 Golfbil: 2 st
VÄGBESKRIVNING
Refshale Byvej 22, Maribo
Från motorvägen norrifrån: Tag av vid avtagsvägen 47, Våbensted/Maribo Ö. Tag till vänster
vid Östre Landevej (9) och fortsätt ca 2 km.
Tag till vänster vid Blaesenborgvej, skylt mot
Golfbanan. Fortsätt ca 800 m. Ni ser nu golfbanan och tag vänster vid Refshale Byvej,
fortsätt 500 m.

Maribo
16
Hotel Maribo Søpark
Hotel Maribo Söpark ligger centralt beläget i
den lilla trevliga köpstaden Maribo. Här har man
gångavstånd till centrum med trevliga butiker
och restauranger. Hotellets baksida vetter ut
över en av Danmarks vackraste naturparker med
fantastisk utsikt över Maribosjöarna. De flesta
av rummen har balkonger med enastående sjöutsikt. Den nyare och modernare utbyggnaden
av hotellet har utsikt inåt staden. Alla rum med
dubbelsäng är ordnade så att de kan separeras.
Hotellet ligger endast 17 km till Rödbyhamn
med överfart till Tyskland. I våra golfpaket kan
vi erbjuda spel på följande golfklubbar: Maribo
Sö, Vestlolland, Storströmmen, Falster, Mön &
Skjoldenaesholm.
Faciliteter:
Enkel/dubbelrum
Dusch, wc, betal-TV, telefon, trådlöst internet
Minibar, Internet, restaurang, konferens, bar
Aktiviteter:
Biljard, bastu, solarium
Antal rum: 107
Avstånd golfbana: 2 km
Avstånd København: 145 km
Avstånd till Helsingør: 185 km
Adress: Vestergade 29, Maribo

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

21

Køge

DANMARK

16
KØGE GOLFKLUB – 18 + 9 HÅL
En vacker parkbana med vattendrag och sjöar
på flera av hålen. Banan är en av de finaste
på Sjælland och håller hög kvalité. Passar de
flesta och är inte att betrakta som svår men
saknar inte utmaningar. De första 9 hålen är
lätt kuperade och de avslutande 9 hålen är
långa med breda fairways. Det finns dessutom 9 hål (Par31). Klubbhuset har restaurang,
omkädningsrum och proshop.
Restriktioner: HCP 36 vardag, HCP 27 helg
Golfbil: 1 st
VÄGBESKRIVNING Gl. Hastrupvej 12, Køge
Kör E47/E55 från København söderut, tag av
på avtagsnummer 33 mot Køge väg 150. Vid
väg 151 tag höger. Tag vänster mot Stevns
vid väg 209, 200 m längre fram vid ljussignal
till höger följ skyltar ”golfbane”.

22

Køge

Hotel Niels Juel

17

Modernt hotell, beläget i hamnen, i den
charmiga byn Køge. Trevlig restaurang med
fantastisk mat. Utanför hotellet går pendeltåget direkt till Københavns centrum på endast
35 min. Inom 15 km avstånd kan vi erbjuda
fyra fina golfbanor.
Faciliteter:
Enkel/dubbelrum.
Dusch, wc
TV, telefon, minibar
Restaurang, bar
Konferens
Aktiviteter:
Biljard, bastu, solarium
Antal rum: 51
Avstånd till golfbana: 2 km
Avstånd till København: 40 km
Avstånd till Helsingør: 80 km
Adress: Toldbodvej 20, Køge

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

KØGE är en charmig by med danskt gemyt, strax
söder om København. En provinsby med flera
vackra korsvirkeshus och torghandel. Här finns
flera pubar och restauranger i de smala gränderna
eller på de mysiga värdshusen vid hamnen. Närhet
till härliga badstränder samt fina golfbanor.

Andra banor i området

17
18

CLUB HAREKÆR – 18 HÅL

SKOVBO GOLFKLUB – 18 HÅL
Läs mer om desssa på vår hemsida.

Prisexempel
2 275:-/ person
Inkl. 2 nätter i dubbelrum, 1 st 3-rätters middag
samt 2 greenfee på Köge golfbana.

Bornholm
BORNHOLM, Pärlan i Östersjön, har fantastiska klippformationer på norra delen och lika
vidunderliga sandstränder på den södra. Överallt
finns det möjlighet till övernattning. Kanske i ett
pensionat, lägenhet eller på hotell med fräsch

DANMARK

dansk inredning eller ett med flera hundra år
på nacken. På denna lilla ö, 157 km i omkrets,
finns det mycket att upptäcka. En golfrunda på
någon av öns varierande banor, konsthantverk,
antikviteter, museum, underbara bad och salta

Svaneke
18
Hotel Siemsens Gård

Sandkås
Hotel Friheden

I Svaneke, Danmarks östligaste, minsta och bäst
bevarade köpstad, finns det familjeägda Hotel
Siemsens Gård. Upplev stadens fantastiska
miljö bland färgrika och välbevarade korsvirkeshus, fikon o mullbärsträd. Hotel Siemsens Gård
är inrättat i en 400-årig köpmansgård, vars
huvuddel är en vacker korsvirkesbyggnad med
vidsträckt utsikt över hamnen och havet.
I gränderna finns många små butiker och vid
det lilla torget mitt i staden kan man njuta av
både egentillverkad öl från det lilla bryggeriet
samt Svanekebolcher från karamellkokeriet
nästan vägg i vägg.

Nästan bara ett stenkast från havet ligger
Hotel Friheden. Hotellet och dess restaurang
har panoramautsikt över Östersjön. Sandkås
är ett fiskeläge med många hotell och med
närhet till både bad och utmärkta promenadstigar längs kusten. På hotellet finns bar,
inomhuspool, bastu, solarium, bordtennis och
cykeluthyrning. Alla rum har dusch/wc med
golvvärme, minikök och kylskåp. Balkong eller
terrass med trädgårdsmöbler. Alla rum och
lägenheter har telefon, radio och satellit tv.

Antal bäddar: 90
Strand: 800 m
Centrum: 50 m
Golf: 20 km
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Antal bäddar: 128
Golfbana: 7 km
Strand: 150 m
Centrum 1,5 km

hav. Till middagen på kvällen är det bara att välja
mellan öns otaliga restauranger. Husmanskost,
italienskt, en grillad köttbit eller en dignande
skaldjursbuffet.

Rönne
Hotel Griffen

20
22

Hotellet är beläget ut mot havet och småbåtshamnen med endast 1 km till sandstrand och
nära Rönnes centrum. Smakfullt möblerade
rum med dusch/wc, telefon, radio & satellitTV. Bar, restaurang och sällskapsrum samt
terrass med panoramautsikt över Östersjön.
Som boende gäst har man tillgång till nybyggda ”Diamant Spa” med inomhus- &
utomhuspool, 4 bastu, stor pool med 34
grader, ångbad, fotbad, jacuzzi m.m. Det finns
rum med balkong och havsutsikt mot tillägg.
Antal rum: 142
Golfbana: 5 km
Strand: 1 km
Centrum 300 m

19

20
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NEXØ GK,
DUEODDE GOLFBANA – 18 HÅL

NORDBORNHOLM GK,
RØ GOLFBANA – 36 HÅL

BORNHOLMS GK,
RØNNE GOLFBANA - 18 HÅL

Vackert läge i varierande natur med små bäckar
och sjöar. Tätt intill en av Danmarks vackra
badstränder och omgiven av yppig grönska.
Banan går genom skog och öppet landskap och
omges av bördiga fält och ängar. Något lättare
bana som passar nybörjare.
Restriktioner: Hcp 54 Golfbil: ej

Rø Golfbana erbjuder två stycken 18-hålsbanor.
Den ”gamla” banan bjuder på klippor, små sjöar,
skog och öppna landskap medan den ”nya har sin
sträckning ned mot havet med fantastiska utsikter över Östersjön. Från ett par utslagsplatser får
man en svindlande känsla av att slå rakt ut mot
havets obrutna horisontlinje.
Restriktioner: Hcp 50 Golfbil: 2 st

En ståtlig parkbana där vinden har litet
inflytande. Naturskönt, delvis fridlyst område
med vilda fruktträd, orkidéer och ett rikt djuroch fågelliv. En trevlig bana som passar alla.
Restriktioner: Hcp 54 Golfbil: ej

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Golfskolor 2014
Vi fortsätter våra uppskattade golfskolor till Cypern
med norsk golfpro, Rolf Lossius.
Läs mer om aktuella golfskolor på vår hemsida.

Damresa till Cypern i maj
Åk med på vår sällskapsresa för damer till härliga Cypern
där vi kombinerar golf med bad & sol.

kr
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Det är få ställen som kan erbjuda både golf, sol & bad men det kan Korineum Golf
Hotel. Hotellet har en egen badstrand och en fantastisk golfbana alldeles utanför dörren.
Tanken är att vi skall spela golf på förmiddagen och njuta av sol och bad på eftermiddagen.
Med en ”fridag” finns utrymme för sightseeing eller en heldag i den mysiga byn Kyrenia.
Här kan man strosa runt i stadens charmiga hamn, utforska affärer, marknader & caféer.
Vi bor bra i fina rum med utsikt mot havet och det serveras god mat morgon och kväll.
Vi har endast ett begränsat antal platser så först till kvarn…….

Golfskola Blokhus i juli
Funderar du på att börja spela golf ”på allvar” eller finslipa din teknik?
Åk till Danmarks västkust och Blokhus Golfcenter i sommar så får du
allt vad en lyckad semester kan önskas innehålla.
Golf med boende på golfbanan, sol, bad, havet, god mat & det danska gemytet. Tillsammans
med Dan Stage (svensk golfpro) som arbetar på Blokhus Golfcenter har vi satt ihop ett specialpaket med golfskola och golfspel. Alla kan deltaga oavsett handikapp eller om du är helt
nybörjare.

Trivselresa med golfvärd till Cypern i oktober
Åk med på vår trivselresa till fantastiska Cypern där vi kommer att ha en golfvärd som arrangerar enklare golftävlingar. Tanken är att få ihop ett glatt gäng
som gärna vill spela golf och ha roligt tillsammans under en vecka.

Karibien i november
Följ med på en underbar gruppresa där vi åker
gemensamt under 14 dagar.
Resan går till Punta Cana och Barcelo Bavaro Palace Deluxe. Det är ett begränsat antal av
24 gäster, där vi förutom värd på plats, även kommer att inkludera en OLKA-värd. Det blir
gemensamma aktiviteter och golftävlingar under perioden för dem som önskar.
Ni är välkomna att kontakta oss för mer information och anmälan. Välkomna att hänga med.
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ta oss
Kontaksuppgift
för pri

Golfbussen till Tyskland
• Bekvämt och trevligt
• Boende på golfbanorna

• Golfvärd med på resan
• Nattfärja

DATUM: 30 april - 4 maj, 9-13 september
Vårt uppskattade koncept med bekväm golfbuss till golfanläggning i norra Tyskland.
Detta är en riktigt trivselresa med härlig gemenskap, en källa till många skratt och
roliga minnen. Med golfspel på fantastiska golfbanor, välförtjänt vätskeutjämning
på altanen följt av en lugn stund i relaxområdet eller på rummet. Dagen avslutas
med gemensam middag i klubbhuset och premieutdelning. En golfvärd följer alltid med
som ser till att ni kommer till rätt plats på rätt tid, fungerar nästan jämt.
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Schloss Lüdersburg Inkl. bussresa, båtresa till Tyskland med 2-bäddshytt t/r, logi 2 nätter i dubbelrum med frukost &
middagspension i klubbhuset, golfvärd samt 3 heldags greenfee. I greenfee ingår vagn, pollett samt lättare lunchpaket.
Tillägg enkelhytt och enkelrum 1 750 kr.
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SPANIEN

Costa del Sol

COSTA DEL SOL -

LA CALA RESORT
La Cala Resort är en exklusiv golfanläggning inte långt ifrån Malaga & Marbella men ändå lite
avsides, inbäddat i bergen. Med utsikt över 3 fantastiska golfbanor, nära charmiga byn La Cala
Mijas vid havet och mängder med faciliteter är detta en av Spaniens finaste golfanläggningar. Här
finns allt en golfare kan önska sig.

Mijas Costa

GOLFBANORNA
Campo America course
En utmanande och kuperad bana med tuff ruff och väl ondulerade greener. Det kuperade
landskapet kräver eftertanke inför varje slag. Par 72, 6009 meter.
Campo Asia course
En spektakulär bana med många utmanande hål. Vatten vaktar både på 5:e och 12:e green
och stor noggrannhet krävs för det avslutande 18:e hålet. Par 72, 5925 meter.
Campo Europa course
En bana med generösa fairways och något större greener än de andra två banorna.
Älven, Ojen, är en stor del av banans karaktär och den påverkar inte mindre än 8 utav av
banans 18 hål. På denna slinga ser du mer av det inhemska växtlivet och skogsdungar
med korkek, eukalyptus och olivträd. Par 71, 6014 meter.

La Cala Resort
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Hotellet går i Andalusisk stil och ligger strax söder
om Malaga, några minuter från charmiga byn
La Cala Mijas och havet. Det är ett 4-stjärnigt
hotell i hjärtat av de 3 golfbanorna och erbjuder
härlig utsikt över golfbanorna, restaurangerna,
barerna samt poolområdet. En komplett anläggning fylld med aktiviteter och faciliteter att
komplettera golfandet. Med närhet till stad, nöje,
golf och hav finns goda förutsättningar till en
härlig vistelse. Spa La Cala är en upplevelse med
tillgång till det termiska badet, behandlingar och
olika bad, bastu, motions bad, lounge och soldäck.
Faciliteter:
Enkel/dubbel/juniorsviter Dusch, wc, TV, fri Wifi
3 restauranger och barer
Aktiviteter:
3 st 18 hålsgolfbanor, Spa La Cala, frisör, gym, tennis,
yoga, gruppträning
Antal rum: 107
Avstånd till strand: 7 km
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till Malaga: 40 min med taxi

Prisexempel
7 800:- /person
Inkl. 7 nätter med frukost och 6 greenfee
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PHaOdTEeLlL

ALANDA CLUB MARBELLA

Marbella - Elviria
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Boende i välutrustade lägenheter i närheten till Marbella & Puerto Banus. Gångavstånd till badstrand, flertalet restauranger, affärer och Elvira shoppingcenter. Med endast 10 min med bil till
golfbanan är detta en underbar plats att vistas i under vinterhalvåret. Eftersom ni har tillgång
till hyrbil under hela vistelsen kan ni besöka många sevärda utflyktsmål. Passa på att njuta av
poolområdet, gymmet och de andra faciliteterna när tillfälle bjuds. Vi kommer att ha golfvärd
under vinterperioden, be om exakta datum.

Alanda Club Marbella
Lägenhetshotellet är beläget strax öster om
Marbella. Anläggningen erbjuder bredvid närhet
till strandpromenad, restauranger, shopping
även mycket aktiviteter. Det är fri parkering
och wifi samt tjänster såsom roomservice och
utflykter och 24 timmars öppen reception.
Det finns TV med bl.a Svt1, Drk1 och Nrk1.
Faciliteter:
Lägenheter med allrum och sovrum
Dusch, wc, bad, TV (svt1), tvättmaskin, stereo
Air condition, balkong/terrass
Kök med micro, ugn, frys, kaffekokare och spis
Restaurang och bar.
Aktiviteter:
Utomhus- inomhuspool, bastu, gym, tennis
squash, biljard, massage.
Antal padeltennisbanor: 6
Antal lägenheter: 150
Avstånd till strand: 0,3 km
Avstånd till golfbana: 3,5 km
Avstånd från Malaga: 42 km
Avstånd från Marbella: 12 km
Adress: Elvira Ctra Cadiz Km 192, Marbella

Lägenhetsalternativ
Alt 1. Mindre lägenhet (ca 46 kvm) för 1-2 personer med ett sovrum & ett badrum. Kök med
micro (saknar ugn), kyl, kaffekokare, diskmaskin,
tvättmaskin och spis med 2 plattor. Allrum med
soffa och matbord samt terrass eller balkong.
Nyrenoverade 2016.
Alt 2. Rymlig lägenhet (ca 54 kvm) för 2 personer med ett sovrum & 2 badrum. Fullt utrustat
kök med ugn, micro, spis med 4 plattor, kyl/frys,
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

diskmaskin & kaffekokare. Allrum med soffgrupp
och matbord. Egen tvättmaskin samt terrass eller
balkong.
Alt 3. Stor härlig lägenhet (126 kvm) för 4 personer med 2 sovrum & 3 badrum. Fullt utrustat
kök med ugn, micro, spis med 4 plattor, kyl/frys,
diskmaskin & kaffekokare. Rymligt allrum med
soffgrupp och matbord. Tvättmaskin samt terrass
eller balkong.
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SPANIEN

Costa del Sol
COSTA DEL SOL - ALANDA CLUB MARBELLA

GOLFSPEL
Vi erbjuder er tre olika alternativ till golfspel under vistelsen. Det är olika upplägg där ni kan finna
det som passar er bäst.
ATALAYA OLD & NEW COURSE - medlemskap på båda banorna. Golfbanorna är av olika
karaktär och ni bokar golfen själva. Bokningsbart som medlem 3 dagar innan.
TRE GOLFKLUBBAR - El Chaparral, Cabopino och El Paraiso
Det är på dessa tre golfbanor vi kommer att hålla våra gemensamma arrangemang denna säsong,
vårt värdpar kommer tre gånger i veckan ordna med spel och tävlingar för dem som önskar.
Ni som är medlemmar på Atalaya kommer också kunna var med att tävla men huvudgruppen
och värdparet kommer att vara här. Vi har redan förbokade block för detta och för er som har
mer golf eller bokar på egen hand är det utan begränsningar på bokningsbara tider.
MARBELLA GOLF & COUNTRY CLUB
Golfbanan ligger nära Alanda Club Marbella. Vid det stilfulla klubbhuset finns restaurang och
träningsmöjligheter, putting green samt tre tennisbanor. Här finns även wellnessavdelning och
proshop. Avsluta dagen på den härliga terrassen med utsikt över 18:e green med en kaffe.

Prisexempel
12 300:- /person
Inkl. 4 veckor i lägenhet, hyrbil
samt golf.
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SPANIEN

Atalaya Golfclub

GOLFBANORNA
Atalaya Golfclub med två stycken 18-hålsbanor, Old & New course.
Två riktigt bra golfbanor i parkkaraktär. Detta kan vara ett alternativ för
er som vill spela mycket golf eller varit medlem på Santa Clara tidigare
och vill prova nytt. Bra faciliteter med klubbhus och restaurang. Det tar
ca 20 minuter att köra till golfbanan. Antal hål 36. Det ingår golfvagn.
Cabopino golfbana är relativt kuperad men inte mer än att många
väljer att gå. Banan håller hög kvalitet och en spännande layout med
exempelvis några hissnande högt belägna tee. Det tar ca 8 minuter att
köra till golfbanan. Antal hål 18. Det ingår golfbil eller golfvagn.
Calanova Golf Club ligger i den vackra Mijasdalen 30 minuter från
Malaga flygplats. Med utsikt över Medelhavet på den ena sidan och de
imponerande Mijasbergen på andra sidan erbjuds en härlig golfrunda för
alla slag golfspelare. Denna 18-hålsbana färdigställdes 2005 och är en
relativ öppen banan där man kan se varje hinder från Tee vilket inte
innebär att den saknar utmaningar. Golfbil ingår.
El Chaparral golfbana är kuperad och slingrar sig mellan tallar och
bunkrar. Det är ondulerade och spännande greener. Rolig bana med
mysigt klubbhus. Det tar ca 10 minuter att köra till golfbanan.
Antal hål 18. Det ingår golfbil eller golfvagn.

Cabopino Golfclub

El Paraiso golfbana är en utav de äldsta och mest väletablerade
banorna på solkusten. Den öppnades 1973. Banan är i bästa skicka och
finishen är fantastisk. Det är en trevlig bana att spela, med stora greener
och breda fairways, omgiven av palmer, oleander, jakaranda och mimosa.
Utsikt över det glittrande Medelhavet åt ena hållet och den kända bergstoppen ”la Concha” åt det andra. Banan är gåvänlig och passar alla slags
golfare. Det tar ca 25 minuter att köra till golfbanan. Antal hål 18. Det
ingår golfvagn.
Marbella Golf & Country Club
Det är en kuperad parkbana designad av Robert Trent Jones Sr, en utmanande och välskött bana. Den ligger inbäddad i fin natur kantad av
palmer och olivträd. Klubbhuset med goda faciliteter har en mycket
uppskattad restaurang. Det tar ca 5 minuter att köra till golfbanan.
Antal hål 18. Det ingår golfbil.
Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

El Paraiso GC
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Costa del Sol

COSTA DEL SOL -

SIERRA PARK CLUB
Sierra Park Club omges av en vacker trädgård och har en utomhuspool och en tennisbana.
Anläggningen ligger i Nueva Andalucia, bara några minuters bilresa från Marbella och 1 timma
från Malaga flygplats. Du bor cirka 4 km från det populära nattlivet i Puerto Banús och de
närmaste stränderna. Lägenheterna har rymliga sovrum och moderna badrum. I köket finns
tvättmaskin, kyl/frys och mikrovågsugn. De luftkonditionerade lägenheterna har egen balkong
eller terrass. Vissa lägenheter har även takterrass och grill.
Våra paket är med självhushåll men det går bra att beställa frukost & enklare middagar i klubbhuset. Anläggningen erbjuder gratis WiFi i allmänna utrymmen och en internetterminal som
gästerna har tillgång till. Det finns ett klubbhus med en storbilds-TV med satellitkanaler.
Det finns gott om utflyktsmål i området. Ex: Katedralen i Sevilla, Moskén i Cordoba, tjurfäktningsarenan i Ronda, Gibraltar m.m. Hotellet kan tipsa om fler intressanta platser att
besöka. Detta är ett prisvärt boende jämfört med andra i samma område.

Nueva Andalucia
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Sierra Park Club
Lägenhetshotellet är beläget i hjärtat av Golf
Valley i Nueva Andalucia, både Marbella och
Puerto Banus ligger inom bekvämt avstånd
och där finns allt vad man kan önska sig av
restauranger och affärer. Sierra Park Club
samarbetar med de bästa och mest varierande
banorna i området. I trädgården finns en härlig
pool i lugn och avslappnande miljö vilket kan
vara skönt efter en dag på golfbanan.
Faciliteter
18 fullt utrustade lägenheter. 15 st 4-bäddslägenheter
med 2 sovrum & 2 badrums. 3 st 6-bäddslägenheter
med 3 sovrum & 3 badrum. Alla lägenheter har väl
tilltagna dubbelrum. Top floor lägenheter har takterrass,
grill, solstolar, bord och stolar. Varm och kall luftkonditionering, Satellit-TV - BBC, ITV och Sport Sky och
nyheter. Nyligen renoverat kök och badrum med tvättmaskin. Restaurang och kök.

GOLFBANOR
Vi samarbetar med följande golfbanor i
området, starttider kan bokas på plats om ni
inte på förhand vill bestämma speldagar.
El Paraiso (15 km), Atalaya (10 km),
Cabopino (20 km), Calanova (20 km),
El Chaparral (20 km), La Quinta Golf (2 km),
Los Naranjos Golf (1 km), San Roque Golf (15 km)

Aktiviteter
Utomhuspool, tennis
Antal lägenheter: 18
Avstånd till strand: 5 km
Avstånd till gol$ana: 1 km
Avstånd från Malaga: 71 km
Avstånd från Marbella: 9,5 km

Läs mer om golfbanorna och vilka som är
aktuella för samarbete som på vår hemsida.
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Marbella

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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LA QUINTA RESORT
I hjärtat av Marbellas golfdal ligger denna
anläggning, ett elegant, lyxigt och stilfullt hotell
omgärdat av Sierra Blancas kullar. Marbella är
ett solsäkert område hela året och staden med
byarna runt omkring erbjuder mycket sevärdheter, nöje och shopping med marknader flera
gånger i veckan. Vill ni inte lämna servicen på
hotellet finns här utöver den fina golfbanan
även spa, restauranger och barer, njut av allt i
egen takt.

GOLFBANAN
La Quinta Golf & Country Club är en välkomponerad och välskött parkbana med 27 hål i lätt
kuperad terräng. Ni ser både Medelhavet och de
omkringliggande bergen när ni spelar er fram
på de tre niohålsslingorna. Det finns en bra Golf
Academy och proshop. Golfklubben har en egen
restaurang.

Marbella
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Hotel La Quinta & Spa

Hotellet ligger i Marbella ca 10 från Puerto
Banus och 15 minuter från Marbella pittoreska
centrum. Hotellet ligger bredvid golfbanan och
har ett stort antal rum i skiftande storlek, flera
restauranger och barer samt ett eget spa. Det är
modernt utrustade rum och det finns pool, gym
och padelbanor. Alla rum har balkong med utsikt
över golfbanan eller poolområdet.
Faciliteter
Enkel / dubbelrum / sviter. Dusch, wc, hårtork, strykjärn,
WiFi, AC, TV, telefon, minibar, värdeskåp, parkering, hiss
Fri Wifi i receptionen & i baren och på rummen
2 restauranger, 3 barer
Aktiviteter
Golf, Spa, Gym
Antal padelbanor: 2
Antal rum: 170
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till strand: 5 km
Avstånd till Malaga flygplats: 65 km
Avstånd till Marbella: 15 km

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Costa Blanca
SPANIEN

LAS COLINAS

LOTNAGYiv
Salternat
NÅGRA MIL SÖDER OM ALICANTE LIGGER LAS COLINAS, ett modernt
golfcentra med fantastisk golf och bra service. Det är ett av Europas solsäkraste områden och
ett bra året runt alternativ. Alicante stad erbjuder både nutid och dåtidshistoria och ett livligt
handels- och hamnliv. Det är bra med förbindelser till Alicante med flyg. Det passar särdeles
bra för sällskap en långweekend.

Alicante

Los Alcazares

Las Colinas

25

Lägenheterna och husen är alla moderna,
väl utrustade för eget hushåll. Boendet
lämpar sig väl för både långhelger, veckoresor och longstay. Frukostpension i klubbhuset för tidsmässigt kortare resor.
Faciliteter
4-6 bäddslägenheter, 6-8 bäddshus
Dusch, wc, hårtork
Kök, AC, TV, telefon, minibar, värdeskåp
Fri Wifi i receptionen & i baren
2 restauranger, bar

Las Colinas erbjuder boende med närhet till golfbanan, det finns lägenheter och hus i olika storlekar. Det är utspritt på ett större område och det finns transferservice till klubbhuset för er som
inte vill ha egen golfbil eller har egen bil. Frukost serveras i klubbhuset för er som väljer detta.
Anläggningen har ett gym och en egen beach club för er som önskar sol & bad, fri entré.

LONG STAY
Vi erbjuder från detta år longstay på Las Colinas, det är boende i lägenheterna som ligger i
området kring golfbanan. Ni har 16 greenfee per 28 nätter och vi bokar in alla starttider direkt
vid bokning. Det ingår golfvagn, önskar ni bil så be om detta vid bokningen. Vi har i dagsläget
inte planerat golfvärd här men det kan komma att ändra sig, be om uppgift.

Aktiviteter
Golf, Gym, Beach Club.
Antal padelbanor: 1
Avstånd till centrum: 3 km
Avstånd till golfbana: 0,2 - 2 km
Avstånd till strand: 7 km
Avstånd till Alicante flygplats: 40 km
Avstånd till Alicante: 50 km
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SPANIEN

GOLFBANAN
Las Colinas golf är en riktigt bra golfbana
av hög kvalitet. Det är en tuff bana med
utmaningar för alla.
Det är vattendrag, sjöar och väl tilltagna
bunkrar blandat i en lätt kuperad skogsterräng.
Det är en lång sträckning men erbjuder flera tee
för att göra spelet förnöjsamt för alla. Det är väl
tilltagna och böljande greener.
Las Colinas är värd för Europatour tävlingar.
Det är goda träningsmöjligheter och klubbhuset har förutom omklädning även restaurang,
bar och gym.

Prisexempel
5 875:- /person
Inkl. 7 nätter med 6 greenfee.

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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LA FINCA GOLFRESORT
Området kring Alicante är ett av de mer solsäkra i Europa och det går direktflyg från flertalet orter
i Sverige. La Finca har avtal med två golfbanor till inom 15 minuter där ni kan välja att spela, de
erbjuder fri transfer för individuella gäster. Ett trevligt och utmärkt alternativ för er som vill spela
på olika golfbanor någon gång under vistelsen, Las Ramblas och Villamartin Golf.

GOLFBANORNA
La Finca golf är en mycket inbjudande parkbana med sjöar och vattendrag som inramning.
De första nio hålen är lite längre och mer krävande än de avslutande nio. Golfbanan passar alla
typer av spelare, det behövs inte golfbil att ta sig runt. Golfbanan har en lite speciell green på
hål 7 som är enorm och kvadratisk. Vacker och kul i sin helhet. Stora greener. Stort klubbhus
och goda träningsmöjligheter.
Las Ramblas är en kuperad, knixig och mycket speciell skogsbana med många raviner.
Kräver god precision.
Villamartin är en klassisk golfbana i parkkaraktär, 40 år, värd för många stora mästerskap och
spelare. Båda golfbanorna håller hög standard.
Andra bra golfbanor i området:
Las Colinas, Font de Llop, Campoamor.

Alicante

Los Montesinos

La Finca Resort
La Finca Golf är en modern och komplett
anläggning med en härlig 18-hålsgolfbana
utanför dörren och med närhet till Alicante
flygplats. Passar utmärkt till en långhelg,
veckoresa eller golfskola. Hotellet ligger med
utsikt över golfbanan, det är modernt och ljust.
Bra restaurang och bar samt spa. Pool finns
för er som vill ta ett dopp och klubbhus strax
intill hotellet. Det är lätt att trivas på La Finca.
Faciliteter
Enkel/Dubbelrum/sviter
Dusch, wc, TV, radio
AC, Wifi, balkong/terrass
Hårtork, säkerhetsskåp, minibar
Restaurang, bar
Aktiviteter
Utomhuspool, Spa, massage
Antal padelbanor: 2
Antal rum 120
Avstånd till centrum: 2 km
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd från Alicante: 50 km
Avstånd från Flygplats: 40 km

Prisexempel
6 250:- /person

Adress: Crta. Algorfa – Los Montesinos,
03169 Algorfa (Alicante)

Inkl. 7 nätter i dubbelrum
med frukost och 5 greenfee.
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L. 38° 3´27,33´ N.0 47´49,23´ W
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HOTEL ALICANTE GOLF
Anläggningen ligger söder om Alicante endast
20 km från flygplatsen och 10 minuter från
Alicante centrum. Hotellet ligger i anslutning till
Alicante golfbana, affärscentra och restauranger.
Flera sportcentra ligger på gångavstånd. San
Juan Beach ligger på kort promenadavstånd, det
går spårvagn från hotellet till charmiga Alicante
centrum. Det är en imponerande marina med
mysiga restauranger och caféer i gränderna
nedanför den vakande borgen.

Alicante

Costa Blanca
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Hotel Alicante Golf
Ett fint 4-stjärnigt hotell med utsikt över en
vacker sjö. Alla rum är modernt utrustade med
alla bekvämligheter.
Gångavstånd till golf, padel, restauranger,
affärer och badstrand. Det finns restaurang,
bar, wellnescenter och pool inom hotellet.

Närheten till flygplatsen och det goda utbudet
av flyg gör att det passar utmärkt för både helgoch veckoresor. Ni behöver inte hyrbil till detta
resmål.

Faciliteter:
Enkel / dubbelrum / sviter
Dusch, wc, TV, Wi-Fi, telefon, AC, hårtork, värdeskåp,
minibar
Bar och restaurang

GOLFBANAN
Alicante Golf Club ligger i direkt anslutning
till hotellet. Det är en 18 hålsbana av park
karaktär i en lättpromenerad terräng. Golfbanan
är designad av Seve Balletsteros. Mellan 2004
och 2008 byggdes alla greener om. Det har
planterats tusentals träd och miljön är alltid i
centrum Staden har närmat sig golfbanan vilket
skapat flera charmiga och oväntade lösningar.
Det finns ett klubbhus med goda faciliteter,
omklädning och en bra restaurang. Det finns ett
bra träningsområde och golfbanan passar alla.

Aktiviteter:
Utomhus pool, gym, golf, wellnes, massage
Antal padeltennis banor: 10+
Antal rum: 156 rum
Avstånd till flygplats: 20 km
Avstånd till Golf: 0 km
Avstånd till centrum: 6 km
Avstånd till Alicante: 0 km
Avstånd till strand: 0,6 km
Adress: José Escultor Gutiérrez 23, 03540 Alicante

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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PORTUGAL

PHaOdTEeLlL
LISSABON -

HOTEL QUINTA DA MARINHA
HOTEL QUINTA DA MARINHA
En lyxig anläggning endast 30 km från Lissabon
flygplats. Hotellet har ett nyrenoverat poolområde med ångbastu, relax och massage.
Välj mellan dubbelrum och bungalow för 2 eller
4 personer. Golfbanan ligger i anslutning till
hotellet, slingrandes i skogs- och parkkaraktär.
Ni har möjlighet till förutom att spela golf ta
er in till Lissabon med allt denna storstad har
att erbjuda. Ta taxi (5 min) till charmiga byn
Cascais, som ligger vid havet, där det finns
flera mysiga restauranger till förmånliga priser.

GOLFBANAN
En välskött 18-hålsbana med en hel del sjöar
och väl tilltagna sandbunkrar. OBS! Flyttad 1:a
tee. Par 71 på 5 845 meter ritad av Robert Trent
jr. Golfbilar och vagnar finns att hyra.
I klubbhuset finns omklädningsrum, golfshop,
swimmingpool, biljard och bar.

Prisexempel
4 550:- / person
Inkl. 7 nätter i bungalow, frukostpension samt
obegränsat med golf

Cascais

Hotel Quinta
da Marinha

Rummen är rymliga och moderna, alla med
luftkonditionering och andra bekvämligheter.
Hotellet inhyser flera restauranger och pooler.
Gym att tillgå samt bastu för en avkopplande
stund efter golfrundan.
Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter
Bungalow för 2 eller 4 personer
Dusch, wc
TV, telefon
AC, minibar, värdeskåp, hårtork
Barer, 3 restauranger
Aktiviteter:
Inom och utomhus pool, ångbastu,
bastu, massage
Cykel, tennis och häst ridning.
Antal padeltennisbanor: 9
Antal rum: 400
Avstånd till strand: 1 km
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till flygplats: 30 km
Avstånd till Lissabon: 30 km
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Lissabon

PORTUGAL

PHaOdTEeLlL
LISSABON -

PENHA LONGA

GOLFBANAN
Atlantic Championship Course -18 hålsbanan, är en riktigt häftig bana med kuperad
PENHA LONGA HOTEL
terräng, tuffa greener och med en underbar
Penha Longa Resort ligger endast 30 min från
Lissabon flygplats. Här bor ni i en underbar miljö omgivning. Här varvas hisnande vyer i ett av
på ett 5* hotell & med en makalös vacker 27 håls Portugals mest inspirerande landskap. Man
stannar gärna en stund vid caféet efter 9 hål
golfbana utanför dörren. Banan är designad av
Robert Trent Jones Jr. och är klassad som en utav då utsikten är vidunderlig.
de 30 bästa i Europa. Denna lyxiga golfresort har Atlantic North Course – 9 hålsbanan, håller
allt en golfare kan önska sig!
lika hög kvalité som Championship och slingrar
Här finns bl.a en superläcker utomhuspool med
inbyggda vattenmassagestolar. Bassängkanten
gränsar till en djup ravin med utsikt över golfbanan så känslan är magisk när man tar sig ett
dopp.

sig runt bergen norrut.
I proshopen går det att hyra dam- & herrklubbor, golfbilar, elvagn & golfvagn.

Penha Longa är en elegant, palatsliknande egendom som ligger bland de böljande kullarna i
naturreservatet Sintra Cascais.

Cascais

Penha Longa Hotel 29
Penha Longa är kanske det lyxigaste man kan
tänka sig med sina rymliga rum, de minsta är
på 45 kvm. Här finns 5 restauranger – Michelinstjärna på en av dem, spa-avdelning, inomhuspool, utomhuspool samt 27 håls gol bana i toppklass. Alla rum har egen balkong med utsikt över
den anlagda trädgården och golfbanorna.
Rummen har även en kaffemaskin frånNespresso,
höghastighetsinternet och plasma-TV.
Faciliteter:
Gym, inom- utomhuspool, 5 restauranger, bar,
Penha Longa Spa med 9 behandlingsrum och trädgård
med jacuzzi, uteplats för yoga & Chi Kung, 2 Gazebos
för meditation & Shiatsu.

Sintra är en liten stad med sagoslott, romantiska
parker och stigar som slingrar sig hemlighetsfullt
ner genom skogen. Man förväntar sig nästan att
älvorna ska dansa fram genom dimman under
morgontimmarna som förstärker känslan av att
befinna sig i en sagoboksillustration.

Aktiviteter:
Stort gym som är öppet dygnet runt, 7 tennisbanor,
2 squashbanor, joggingspår, möjlighet till hästridning &
bra träningsområden för golf
Antal paddeltennisbanor: 3
Antal rum: 194 rum
Avstånd till golfbana: 0 km
Sintra: 10 min med taxi
Cascais: 15 min med taxi
Lissabon flygplats: 30 min med taxi

Prisexempel
7 075:- / person
Inkl. 7 nätter i dubbelrum, frukostpension
samt 7 heldagsgreenfee

Adress: Estrada da Lagoa Azul, 2714-511 Linho - Sintra
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PORTUGAL

Lissabon
LISSABON -

NYHET

DOLCE CAMPOREAL
Några mil norr om Lissabon ligger denna
anläggning. Campo Real ligger inbäddat i en
grönskande dal omgiven av vinrankor och
erbjuder både hotellrum och lägenheter.
En utmanande golfbana ligger i anslutning till
boendet. Vi erbjuder flera spännande golfalternativ där ni kan välja spel på en, två eller
fyra olika banor, allt från obegränsat med golf
till mindre golf efter önskemål. Ni kan även
kombinera boendet med Evolutee Royal Óbidos
och spel här.

GOLFBANORNA
CampoReal golfbana ligger vid boendet och
kantas av vinrankor i kuperad terräng, designad
av Donald Steel. Campo Real mäter 6000 m
från gul tee och är en tuff golfbana i parkkaraktär men passar ändå de flesta spelare.
Det är goda träningsmöjligheter med range,
putting, chipingsområde.
Royal Óbidos ligger ca 45 km från Campo Real
och är en öppen parkbana i lätt kuperad terräng. Golfbanan är designad av golfens största
Seve Ballesteros och har utsikt över Atlanten
på flera hål.
Ni kan även i dual paketet bo vid denna golfbana några nätter på det femstjärniga hotellet.
Övriga banor i vårt Royal golfpaket är Praia d´el
Rey och Bom Sucesso

Turcifal

CampoReal

30

En modern anläggning med hotellrum och
lägenheter, det finns gott om aktiviteter på
området. Inbäddat i kuperad terräng i ett
prunkande vindistrikt med ett brett naturliv.
Faciliteter:
Enkel / dubbelrum / sviter
Lägenheter 4-bädd och 6-bädd
Dusch, wc, hårtork, WiFi på hotellet,
AC, TV, telefon, minibar, värdeskåp, parkering
Lägenheter med kök, strykjärn
Internet via kabel
3 restauranger och 2 barer
Fri Wifi i receptionen & i baren
Aktiviteter:
Golf, spa, gym, bastu, inom- och utomhuspool
Tennis, boule, dart, cykeluthyrning och mycket mer

Prisexempel
4 400:- / person
Inkl. 7 nätter med frukost,
samt 7 heldagsgreenfee
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Antal rum: 151
Antal lägenheter: 86
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till strand: 20 km
Avstånd till Lissabon flygplats: 35 km
Avstånd till Lissabon: 38 km

Sverige

SVERIGE

GOLFBANORNA
På Hooks Herrgård finns två natursköna 18 hålsbanor med mycket gott rykte bland Sveriges
golfare. Parkbanan är en öppen golfbana som
går utmed Hokasjön. Parkbanan började byggas
redan 1934 och är därmed en av Sveriges äldsta
golfbanor. Skogsbanan är lite trixigare och otroligt
vacker med inramning av den Småländska skogen.
Det finns generösa träningsmöjligheter med två
driving range och olika närspels- och puttningsytor.
Här finns också en golfstudio där du har möjlighet
att få din sving analyseras för att sedan prova ut
klubbor som passar ditt spel.

Hok

Hooks Herrgård

31

Tre mil söder om Jönköping ligger Hooks
Herrgård. Redan 1934 började en golfbana att
byggas och idag finns det två natursköna
18 hålsbanor med mycket gott rykte bland
golfare.
I oktober 2014 öppnade hotellet en 1300 kvm
stor spaanläggning med en hänförande utsikt
över Hokasjön. Här kan du simma i en 20
meter lång swimmingpool, ta ett avkopplande
bad i varma och kalla källor. Det finns ett
bastulandskap med upplevelseduschar och
rum för sköna behandlingar och träning.
Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter, kingsizerum, kombirum
Restaurang, spa, bastu, pool
Aktiviteter:
Golf, tennis, båtuthyrning, kanot
Antal rum: 105
Avstånd till golfbana: 0 m
Avstånd från Göteborg: 170 km
Avstånd från Helsingborg: 210 km
Adress: Hooks Herrgård, 560 13 Hok

Prisexempel
3 475:- / person
Inkl. 2 nätter, 2st 3-rättersmiddag
samt 2 greenfee

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Milano
ITALIEN

WEEKEND RESA MED DIREKTFLYG
TILL UNDERBARA ITALIEN
Vad sägs om att resa till Rom eller Milano över helgen med golf men också så mycket mer?
Maten, modet, kulturen och historien, allt förpackat med härligt boende. Vi hjälper er om
ni önskar att boka direktflyg från Göteborg, Stockholm och Köpenhamn.

MODESTADEN MILANO
Milano

Le Robinie
Golfresort

32

Hotellet ligger i direkt anslutning till golfbanan. Härliga rum och lägenheter med
balkong eller terrass. 24 timmars receptionservice.
Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter
Lägenheter 2 & 4 personers
Dusch, wc, hårtork
TV, telefon
AC, minibar
Restaurang, bar
Kök i lägenheter

Det som tävlar om din uppmärksamhet förutom modehus, parfymer och stilfulla kläder är fotbollen
och med två stora lag i staden, Milan och Inter är detta alltid aktuellt. Att vandra genom Milano
ger också via dofterna påminnelse om det fantastiska köket. Staden pulserar dygnet runt. En av
Europas mer spännande städer som ger gammalt och nytt.

GOLFBANAN
En välgjord parkbana ritad av Nicklaus i början av 90 talet. Golfbanan är fylld med härligt utformade bunkrar och sjöar. Banan är krävande men passar alla kategorier av spelare. 18 hål par 71 på
6 168 meter för herrar och 5 384 för damer. Puttinggreen, drivingrange, 18 håls pitchbana.

Aktiviteter:
Gym, inomhuspool
Antal rum: 29
Antal lägenheter: 70
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till flygplats: 14 km
Avstånd till centrum: 30 km
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ITALIEN

Rom
TIDLÖSA, ROMANTISKA ROM
Rom är inte bara Italiens huvudstad utan med Vatikanen även katolikernas medelpunkt.
Underbara skapelser, byggnader och statyer finner ni överallt, mycket med bibliska och
antika teman där det moderna bryter in harmonisk. Historiens vingslag är påtaglig och
väl bevarad från romartiden och framåt. Den eviga staden med sina Piazzor och kaféer,
staden gör sig bäst till fots. Det är en god idé att sätta av en heldag till Vatikanen och
Sixtinska kapellet om ni vill hit, i övrigt hinner ni se mycket efter golfen tack vare goda
transfermöjligheter.

Rom

Golf Parco
dé Medici

33

Det är ett 4-stjärnigt hotell med en vacker
Hotellet ligger idealiskt mellan flygplatsen och
Rom i direkt anslutning till golfbanan.
Modernt hotell med stilfull inredning.
Hotellets egen buss tar dig direkt till centrala
Rom.

GOLFBANAN
Parkbana vilken slingrar sig runt sjöar och
vattendrag. Det är utmanade banor med
genomtänkt layout, 18 håls banan har något
längre hål men båda i samma stil. Medelssvår
golfbana med styrkan på och runt greenerna.
18 + 9 hål.
Par 71, Gul 5 908 m, Röd 5 200 m
Par 35, Gul 2 743 m, Röd 2 408 m
Putting green, drivingrange.
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Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter
Dusch, wc
TV, AC
Restauranger, bar
Aktiviteter:
Swimming pool
Bastu, Turkiskt bad
Gym
Konferens
Antal rum: 836
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till flygplats: 18 km
Avstånd till centrum: 12 km
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Gdansk

POLEN

Polen är ett spännande och annorlunda resmål. Här erbjuder vi 2 golfbanor i absolut
toppklass samt ett lyxigt boendealternativ. Spela golf, shoppa och ät god mat för en
billig penning. Upptäck Polen!

Sopot

Hotel Rezydent

34

Centralt beläget hotell med vacker inredning
och hög komfort. Alla rum har luftkonditionering,
badrum, tv och telefon. Här finns även restaurang, cafeteria samt en pub med levande musik.
Fitnesscenter med bastu, jacuzzi och solarium.
Bekvämt gångavstånd till milslång sandstrand.
Vi har flera hotellalternativ både i Sopot och
Gdansk. Be om prisuppgift.

GDANSK har sedan århundraden tillbaka haft
en viktig roll för handel i Östersjön. Stadsdelen
Gamla Stan erbjuder ett flertal restauranger,
pubar och shopping.
SOPOT är en badort med gamla anor som
möter det nya. Här finns det gott om nöjen för
kvällen och har ni en golffri dag så finns det
mycket att titta på. Eller så spenderar ni dagen
på den ändlösa stranden och tar en promenad
på den över 500 meter långa piren. Ett besök i
Sopot är något du kommer att minnas länge.

Avstånd till Gdynia: 12 km
Avstånd till golfbana: 40 km

Prisexempel
1 025:- /person
Inkl. 1 natt i dubbelrum med 1 greenfee
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GDANSK GOLF &
CC, POSTOLOWO

22

Mycket rolig mästerskapsbana av högsta kvalitet. Välkomponerade och strategiskt utlagda
sjöar, vattendrag och bunkrar. Stora och välskötta greener. Här finns ett fint klubbhus med
restaurang och omklädning.

POLEN

Sierra Golf Club
SIERRA GOLF CLUB

23

Sierra Golf Club är en golfbana som ligger
i trestadens natursköna närhet.

Gdynia

Sierra Golf Club

Det är en 18-hålsbana, PAR 72, i mästerskapsklass. Till och med den mest erfarne golfspelaren blir glatt överraskad av banans
kvalitet och välskötta greener och fairways.
Gräset klipps i 6 olika höjder och håller sig
perfekt grönt under hela säsongen. Det är en
bana med parkkaraktär och mer än 11 000
väl utvalda träd, buskar och blommor frodas
utefter bansträckningen. Sagomiljön framhävs
av charmiga lusthus, bänkar och pittoreska
gångbroar.

35

Här kan vi erbjuda boende på golfbanan i Polen.
De fräscha och moderna lägenheterna (1, 2 och
3-rum) stod klara i april 2014. Alla lägenheterna
är fullt utrustade och ligger ca 100 meter från
klubbhuset. Vår golf-paket inkluderar både frukost & middag i klubbhuset samt dagsgreenfee.

Den omgivande skogen hyser flera sällsynta
djurarter så som havsörnar och dykänder.

Faciliteter
Dusch, wc, kök, TV, Wi-Fi
Aktiviteter
Biljardrum & 2 golfsimulatorer i klubbhuset.

Här finns en drivingrange under tak, puttoch chipping område, 38 moderna golfbilar
utrustade med ett GPS-system som bl.a gör
det möjligt att beställa mat till banan på
valfria plats. Det är ett imponerande klubbhus i engelsk stil med restaurang, biljardrum,
lyxiga omklädningsrum samt 2 golfsimulatorer.
Klubbhuset har ett omdöme att vara det förnämsta i Polen.

Antal lägenheter: 26
Avstånd till golfbana: 0 km
Avstånd till närmsta by, Wejherowo: 3 km
Avstånd till Gdynia: 25 km
Avstånd till Sopot: 35 km
Avstånd till Gdansk: 40 km
Avstånd till Gdansk flygplats: 45 km

Sierra Golf Club har allt en golfare kan
önska sig och måste upplevas.

Prisexempel
3 590:- /person

Inkl. båtresa med hytt insides t/r, transfer till
golfbanan t/r, logi 2 nätter med frukost, 1st middag
samt 3 greenfee

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se
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Cypern

CYPERN

CYPERN -

Golifd&
Br ge

KORINEUM
Korineum Golf & Beach Resort på norra
Cypern är ett riktigt paradis. Det är få ställen
som kan erbjuda så mycket som Korineum.
Härligt varmt och torrt klimat med ett
genomsnitt på 320 soldagar om året.
Hög standard på boendet, bra mat, egen
badstrand med vattentemperatur på 24-28
grader (från maj till oktober) och en fantastisk golfbana alldeles utanför dörren.

Cypern

Korineum Golf Hotel

Det är ett trevligt femstjärnigt hotell med golfbanan i direkt anslutning till hotellet. Ni kan välja
rum med antingen utsikt ut mot bergen med en
liten balkong eller mot havet med balkong.
Rummen är rymliga och trivsamma med stilrena
möbler och textiler som skapar en härlig harmoni.
Dessutom har hotellet en egen strand på 10
minuters gångavstånd från hotellet. Hotellets
egen shuttle buss går ner till stranden för ett
härlig dopp i havet. Utöver golf och bad erbjuds
andra aktiviteter såsom tennis, biljard, bordtennis,
dart och spa. Frukost och middag serveras på
hotellets trevliga restaurang.

Golfbanan är Cyperns äldsta golfbana och är
en utmaning utöver det vanliga med snabba
greener, djupa raviner, smala trädridåer och storslagen utsikt över hav & berg som får den mest
kräsna golfaren att häpna.

Faciliteter
Enkel/Dubbelrum/Deluxe/Sviter
Badkar, wc, balkong, satellit-TV, aircondition, minibar,
hårfön, fri Wi-fi, säkerhetsskåp
Restaurang, bar

Endast 20 minuter med shuttle ligger den
idylliska staden Kyrenia, av många klassad som
Medelhavets vackraste. Här kan man strosa
runt i stadens charmiga hamn, utforska affärer,
marknader & caféer.

Aktiviteter
Utomhuspool, Spa, massage, tennis, biljard, bordtennis,
dart, schackbord
Golfbana: 0 km
Strand: 1,5 km
Kyrenia: 20 min
Flygplats: 40 min

Prisexempel
5 390:-/person

Adress: Esentepe, Girne Norra Cypern Mersin 10 Türkiye

Inkl. 7 nätter i dubbelrum, halvpension,
transfer Ercan flygplats t/r samt 5 greenfee
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CYPERN

GOLFBANAN
Utanför dörren ligger en fin 18-hålsbana
vilken är Cyperns första golfbana. De första
9 hålen ligger i en mer kuperad terräng och de
avslutande nio hålen i en relativt plan terräng.
Banan kan uppfattas som lite svår men det gör
att varje golfrunda blir en utmaning. Kvalitén
på banan är hög och flera av greenerna är
utmanande och som kräver sin puttare oavsett
erfarenhet och golfkunskaper. Karaktären och
vyerna på och runt omkring banan ger alla en
fantastisk upplevelse som du gärna vill uppleva
gång på gång. Många väljer golfbil men det går

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

också bra att gå. Golfvagnar, elvagnar & golfbilar finns att hyra.
Här finns ett trevligt klubbhus med utsökt mat,
spa, massage, ett fitness center och en välsorterad proshop. För träning finns det ett stort
och bra träningsområde, drivingrange samt en
3-håls Academy Course. Här finns också flera
golf pro som kan hjälpa dig att finslipa svingen.
Kombinera golf & bridge. Hotellet har riktiga
bridgebord som kan reserveras utan kostnad för
hotellets gäster.
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Dominikanska
republiken
KARIBIEN

NYHET
GOLFA I PARADISET

GOLFBANAN
Cocotal Golf & Country Club är en charmig
parkbana med vattendrag som passar alla. Det är
en 27 håls golfbana med bra träningsmöjligheter,
stort klubbhus med alla faciliteter. Det finns fler
golfbanor i området och vill ni ta en avstickare
hjälper vi er med det. Vi samarbetar med ytterligare 3-4 golfbanor i området.

Med direktflyg från Europa ligger Karibiens
vita stränder inte mer än 9,5 timmars
flygning bort. Bo vid det magiska havet,
njut av det luxuösa boendet och spela golf
bland palmer och exotiska djur.
Vårt resmål är Punta Cana. Våra hotell är
Catalonia Bavaro Beach Hotel med spel på
Cabeza de Toro på gångavstånd eller Caribe
Golf Club ca fem minuter bort med fri
shuttle. Barcelo Bavaro Palace Deluxe vårt
första val med spel på Barcelo The Lakes
course. Vi erbjuder även Melia Resort.
Alla alternativ ligger vid havet och har
minst en golfbanan strax intill.
Vi rekommenderar er att spela Punta
Espada golfbana nära flygplatsen en av
dagarna, det är en sagolik golfbana och
värd både avgiften och tiden att ta sig dit.
Vi kan erbjuda andra golfbanor och hotell
på ön, vänligen be om uppgifter. Utöver
golf och bad erbjuder ön specialiteter som
Rom och handrullade cigarrer.

Dominikanska Republiken tar ut en
turistskatt vid ankomst på 10 USdollar eller
10 Euro (endast sedlar). Betalas kontant på
flygplatsen, Visum fylls i på flygplanet
eller i ankomsthallen.
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KARIBIEN

Punta Cana

37

Melia Caribe Tropical
Hotellet är ett femstjärnigt all inclusive
hotell beläget vid stranden på södra delen
av Dominikanska Republiken. Det finns olika
alternativ på boende men alla har gemensamma faciliteter, aktiviteter, barer och
restauranger. Det går ett litet tåg genom
området hela tiden. Det är transfer till golfbanan även om den inte ligger långt bort.
Det finns många restauranger i området som ni
har tillgång till, vissa kräver bordsreservation.
Faciliteter
Dubbelrum / enkelrum / sviter
Dusch, WC, telefon, AC, hårtork, WiFi
Många barer, 11 restauranger, shoppingcentra
Aktiviteter
Golf, strand, pooler, spa, fitness, segling surf & katamaran
Sportcenter och många strandaktiviteter.
Avstånd till golfbana: 500 m
Avstånd till strand: 100 m
Avstånd till shopping: 200 m
Avstånd till flygplats: ca 15 minuters transfer

Fullständig prislista hittar ni på vår hemsida www.olkagolf.se

47

Padeltennis
Är ni intresserade av att åka iväg och spela padeltennis
med vänner eller med en förening är ni välkomna att
kontakta oss. Vi erbjuder resmål med både golf och
padeltennis eller bara padeltennis om ni vill.
Kontakta oss för en lösning som passar er. Vi hjälper er
med tränare på plats. Vill ni kombinera eget spel med att
titta på World Padel Tour spel finns det även sådana möjligheter.

SPANIEN
La Finca Resort, kombinera padel med golf,
3 golfbanor och 2 padelbanor.
Alicante Golf Hotel, kombinera padel med stadsliv och golf. Gångavstånd till golf & padelcentra
med 10 banor och nära till centrum. Individuella
och gruppalternativ.
Alanda Club, lägenhets alternativ nära till
Pinomar Padel Club med 6 banor. Grillkvällar och
aktiviteter. Individuella och gruppalternativ.
Myramar Hotel, 6 egna banor, ni kan även spela
på Cerredo del Aguila Padel som är värd för World
Padel Tour. Individuella och gruppalternativ.

PORTUGAL
Quinta da Marinha, kombinera padel med golfspel och stadsliv, 9 padelbanor. Individuella och
gruppalternativ.
Penha Longa, kombinera padel med golf,
3 egna padelbanor och 27 hålsbana.

ITALIEN

Rom, kombinera padelspel med storstad. Vi har
kontakt med anläggningar i Rom och anpassar
boendet efter era önskemål. Boende centralt, nära
padelbanorna eller på golfbanan.
Läs mer på sidan olkapadel.se

48

Cerredo del Aguila Padel

Våra bättre padeltennisanläggningar för er som vill resa och spela mer avancerad padel. Här finns möjlighet till
spanska elittränare och spel mot lokala padelspelare. Bra alternativ för klubbar och grupper.
Pinomar Padel

Myramar Padel

Några saker att tänka på
NÄR DU KÖR BIL I TYSKLAND

NÄR DU KÖR BIL I DANMARK

NÄR DU KÖR BIL I SPANIEN

• Säkerhetsbälte obligatoriskt på alla platser.

• Halvljus obligatoriskt

• Säkerhetsbälte obligatoriskt

• Dubbdäck är ej tillåtet

• Dubbdäck tillåtet 1/11-15/4

• Gul varningsväst skall finnas

• Promillegräns 0,5

• Promillegräns 0,5

• Promillegräns 0,5

• Mobiltelefon endast tillåtet under körning
med handsfree

• Parkeringsskiva obligatoriskt köps på
turistbyråer och bensinmack

• Mobiltelefoni är under körning förbjuden

• Rekommenderad hastighet på Autobahn
130 km/h

• Mobiltelefon endast tillåtet under körning
med handsfree

• Ej tillåtet att tuta mellan 23.00 och 06.00

Våra resevillkor
BOKNING - sker hos din resebyrå eller hos OLKA Golf & Konferensresor AB,
Klubbvägen 20, 421 47 Västra Frölunda. Tel: 031-80 55 70 Fax: 031-15 66 10.
e-brev: info@olkagolf.se.
Bokningen är bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av oss.

ett särskilt avbeställningsskydd tecknas hos oss och gäller för avbeställning i
samband med dödsfall/olycksfall eller akut sjukdom. Vi reser verar oss för
oundvikliga kostnader som vi i förekommande fall kan få vidkännas. Vidare må vi
dra av utlägg, som är grundade på ingångna förpliktelser.

BETALNING – Anmälningsavgift 25% (50% flygresmål) av resans totala pris,
inbetalas senast 10 dagar efter bokning. Resterande belopp inbetalas senast
4 (8 flygresmål) veckor före avresan. Resor som bokas senare än 4 veckor innan,
betalas vid bokningen. Särskilda bokningsbestämmelser gäller bl.a flygresor.
Betalning till vårt post- eller bankgirokonto.

NAMNLISTA – namnlista med nationalitet skall inlämnas till oss senast 4 veckor
innan avresan.

AVBESTÄLLNING – Vid avbokning tidigare än 60 dagar före avresan återbetalas
anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kr/deltagare.
Vid avbeställning mellan 60 och 30 dagar före avresan är anmälningsavgiften
förverkad. Sker avbeställning senare men mer än 48 timmar före avresan,
återbetalas 50% av det totala priset för resan. Vid avbeställning senare än 48
timmar före avresan sker ej någon återbetalning (särskilda avbeställningsregler
gäller bl.a flygresor och båtresor). Befrielse från ovanstående kan erhållas om

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER – som medlem i Svenska Resebyråföreningen
genomförs resorna enl. allmänna resevillkor för sällskaps- och gruppresor. Vi
reserverar oss för force majeure, inställande av resa som inte samlat tillräckligt
många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll, som kan försvåra eller
förhindra resornas genomförande. Reservation görs också för prishöjningar pga
höjda transportpriser och/eller ändringar i valutakurser, moms eller andra statliga
pålagor.

FÖRSÄKRING – se till att er försäkring gäller då OLKA Golf & Konferensresor AB
och respektive hotell/transportföretag fritar sig allt ansvar för skada och åverkan
som eventuellt kan uppstå under resan.

För information gällande Allmänna villkor för paketresor se www.olkagolf.se
OLKA Golf & Konferensresor AB friskriver sig eventuella fel lämnade i broschyren.
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Pssst...
Vi tar dig inte bara till några av Europas bästa golfbanor i Danmark,
Tyskland och Polen. Vi ser dessutom till att du kan shoppa billiga
drycker till alla årets festligheter. I vår Bordershop ombord sparar du
upp till 60% mot ordinarie pris i land.

Stenaline.se

Boka din golfresa hos:

OLKA Golf & Konferensresor AB
Tel: 031-80 55 70 Fax: 031-15 66 10
Klubbvägen 20, 421 47 Västra Frölunda
e-post: info@olkaresor.com
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