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100%
Golfresa

8.995 kr

Golfbanan det talas om, 10 min från hotellet!

ALLT DETTA INGÅR
• Tre nätter del i dubbelrum Villa Wesset
ink frukost
• Två middagar
• FYRA obegränsade golfdagar med
träning & spel, ink hyrvagn &
rangebollar
• Transporter flyg-Pärnu, samt alla lokal
transporter hot-golfbana (8min)
• Flyg BRA från Bromma ink
handbagage & golfbag 23kg, Anmälan
bindande 2000kr
Bromma - Tallin
UT: Tors 24/9 11:20-13:25
ÅTER Sön 27/9 19:35-19:40
OBS! Begränsat antal platser, 16 st.

Det senaste tillskottet av perfektion!
Jag är glad och stola att presentera pärlan i norra Europa alla pratar om men få
Svenskar har upptäckt, Pärnu Bay ca en och en halvtimma från Tallin och 10 min från
mysiga kuststaden Pärnu i samarbete med JA Travel. Links av bästa sorten samt boende &
mat av högsta klass!
Vi flyger optimala tider Bromma t.o.r komfortabelt & tidseffektivt, få dagar borta men
sprängfyllda dagar med golf av absoluta Toppklass.
Taxin väntar vid flygplatsen i Tallin och tar oss till Pärnu ca 1,5 timma. På Pärnu Bay
väntar ett klubbhus samt golfbana som är nominerad i ansedda medier och slåss med de
absolut bästa anläggningarna. Pärnu Bay erbjuder en Linksupplevelse som Britterna
själva drägglar över, såväl skötselplan som layout är en dröm för den kräsne golfaren som
uppskattar perfektion Ala Links.
Vi bor på mysiga Villa Wesset med grym restaurang och närhet till gamla stan i Pärnu.Vi
lämnar golfbagarna i klubbhuset & organiserar alla lokala taxitransporter
Vi anländer på torsdags eftermiddag tränar links-slag, lirar nio hål! Avrundar med
middag med utsikt över Östersjön & golfbanan. Efter middagen dra vi oss tillbaka och
kommer ägna resten av resan till spel och utvärdering av ditt spel. Sista kvällen kommer vi
utse en Linksmästare vid avlutningsmiddagen. Missa inte denna unika resan anmäl dig
idag// Mr Bigge

ANMÄL DIG IDAG
birger@kjellstedtgolf.se

Enastående klubbhus

M:0706-323275
Anmälan är bindande,
2000kr

Teknisk arrangör JA Travel AB

Hedon Spa
Villa Wesset

