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DDaaggss  aatttt  bbookkaa  hhööss
 
Det börjar bli lite uppbokat här och var
vill ha är det dags att boka höstens resa! Har du inte bokat 
 
Läs mer här nedan och boka din resa!
 

SSyyddaaffrriikkaa 
 
Vi har nyligen kommit hem efter vår mycket lyckade Temaresa till Sydafrika med synnerligen 
trevliga gäster. Bland annat spelade vi en runda på Devonvale Golf & Wine Estate 
minuter från Stellenbosch! Där finns mycket trevliga lägenheter för Long St
 

  

LLoonngg  SSttaayy  SSyyddaaffrriikk
 

GGoollff  TTrraavveell  PPll
  

RReessmmååll  UUttvvaallddaa  fföörr  GGoollffaa

sstteennss  rreessaa  ((oocchh  vvåårreennss)) 

Det börjar bli lite uppbokat här och var till hösten. Om du vill försäkra dig om att få det du 
vill ha är det dags att boka höstens resa! Har du inte bokat något för i vår finns en del kvar…

Läs mer här nedan och boka din resa! Eller klicka här! 

Vi har nyligen kommit hem efter vår mycket lyckade Temaresa till Sydafrika med synnerligen 
trevliga gäster. Bland annat spelade vi en runda på Devonvale Golf & Wine Estate 

Där finns mycket trevliga lägenheter för Long Stay i skönt klimat!

 

 
 
Här ser du oss på Godhoppsudden 
vid vår utflykt till Kaphalvön!
 
Intresserad av vår resa till Sydafrika 
2021? 
 
Klicka här! 
 
 

kkaa 

 

 
Long Stay på Devonvale Golf
Wine Estate. En mycket trevlig bana 
som våra gäster gillar. 
 
Fint klubbhus och bra lägenheter med 
1 eller 2 sovrum för Long Stay. 
villor för upp till 4 personer.
 
Pris för 28 nätter med obegränsad 
golf då två personer delar boende
från 16 920 kr per person. Dito för 4 

lluuss 

aarree!! 

. Om du vill försäkra dig om att få det du 
något för i vår finns en del kvar… 

Vi har nyligen kommit hem efter vår mycket lyckade Temaresa till Sydafrika med synnerligen 
trevliga gäster. Bland annat spelade vi en runda på Devonvale Golf & Wine Estate drygt 10 

ay i skönt klimat! 

Här ser du oss på Godhoppsudden 
vid vår utflykt till Kaphalvön! 

Intresserad av vår resa till Sydafrika 

Golf & 
En mycket trevlig bana 

lägenheter med 
1 eller 2 sovrum för Long Stay. Även 
villor för upp till 4 personer. 

Pris för 28 nätter med obegränsad 
delar boende 

kr per person. Dito för 4 



personer från 15 320 kr. 
 
Här läser du mer! 

 

MMyycckkeett  pprriissvväärrdd  LLoonngg  SSttaayy  LLaa  SSeellllaa 
 

 

 
La Sella Golf resort utanför Denia 
erbjuder mycket prisvärd Long Stay, 
upp till ca 3 000 kr lägre än tidigare!  
 
Pris för 28 nätter då två personer 
delar boende (16 rundor på La Sella 
golf per person) från 12 750 kr per 
person. 
 
Läs mer här! 

 

BBrraa  eerrbbjjuuddaannddeenn  fföörr  vvåårreenn,,  kklliicckkaa  &&  llääss  mmeerr 
 

Golf Hotel Bonalba, Alicante     Pula Golf Resort, Mallorca     La Envia, Almeria 
 
 

AAllllaa  vvåårraa  rreessoorr  hhiittttaarr  dduu  hhäärr!! 
 

Har du frågor eller undrar över något är du 
välkommen att mejla 

 
info@golftravelplus.se 

 
Eller ring 

  
Hasse +46 733 17 07 53 

Wiveca +46 708 94 55 64 
 

BBookkaa  ii  ggoodd  ttiidd  oocchh  ffåå  ddeett  dduu  vviillll  hhaa!! 
 
 

 

 
Hos oss bokar du tryggt din 

golfresa! 
 

Vi har resegaranti hos 
Kammarkollegiet.  

Läs mer här! 
 
 

 
Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev klickar du här 

 

mailto:info@golftravelplus.se

