
Midnattsgolf i Lofoten, Norge
En solklar bock i varje golfares Bucket List!

   1- 4 juli 2018 

01-07-2018 kl. 17:25               
● Hämtning av hyrbilar ca. kl 17:45
● Ca kl 2100: Ankomst Lofoten Links och incheckning  
 i lodgene.
● Kl 2130. Middag i klubbhuset – grillmeny med  
 dessert
●	 Kl	2230	–	Tee	off	og	18	hål	i	midnattssol
● I seng ca kl 03 
 

02-07
● Kl 10 Sen frukost i klubbhuset
● Kl 11 Möjlighet för sightseeing i Vest Lofoten.
Möjlig Ribb-båt Safari kl 13 avgång Reine. 
(Tillval kr 900,- pr pers).
 
Var med på en fantastisk naturupplevelse genom 
en av världens starkaste malströmmar (Tidvatten-
ström). I en snabb och grymt sjösäker båt åker vi 
tryggt ut till den dramatiska Lofotsväggen och av-
lägsna fiskebyar där vi även stöter på kolonier av 
fantastiska djur bl. a. Säl och örn.
 
●	 Kl	15	–	Lunch	rekommenderas	starkt	på	
	 Anitas	sjömat!	–	(ingår	ej).
●	 kl	20	–	2	rätters	middag	på	Låven	vid	på
	 ”Hestegården”	vid	Lodgerna. www.hovhestegård.no –		
	 Hälsa	på	hästarna	och	njut	av	en		måltid	med	
	 härlig	utsikt	över	stranden	på	HovSent.

●	 kl	22:	Fria	aktiviteter	efter	middagen, extra	runda?		
	 18	hål:	kr	550,-	9	Hål:	kr	400,-
	 Eller	en	ridtur	under	midnattssolen:	kr	950,-	pr	pers	
	 läs	mer: http://hovhestegard.no/rideturer/ridning-
 under-midnattsola/  	

03-07:
●	 kl	09	Frukost	i	klubbhuset
●	 18	hål
● Lunch i klubbhuset
●	 Sightseeing	till	Henningsvær	och	många	trevliga		
 butiker, museér och gallerier. Mycket att se!
●	 Middag	på	Fiskekrogen	i	Henningsvær	om	
	 så	önskas	www.fiskekrogen.no –	ingår	ej.			
	 500,-	pr	pers.
 
● Möjlighet till mer golf
	 18	hål:	kr	550,-	9	Hål:	kr	400,-
 

04-07
●	 Kl	9	Frukost	i	klubbhuset
●  Lämnar Lofoten Links runt kl. 1200
●  Förslagsvis lunch i Svolvær innan man kör resten  
	 av	vägen	till	Evenes	och	hem	–	(ingår	ej).

I Juli när det är ljust dygnet runt åker vi till Lofoten för att spela golf men även för den enorma 
möjlighet att uppleva den fantastiska natur som det bjuds på! Vi kommer att ha fullt program med 
fantastisk golf och spännande utflykter.
 
 

Resan inkluderar:
● Flyg Köpenhamn – Evenes via Oslo t/r med SAS

● Transport av ett bagage a 23 kg + 8 kg handbagage

● Hyrbil – Om möjlighet minibuss

● 3 övernattningar på Lofoten Links Lodge

● Frukost

● 2 middagar

● 1 runda midnattsgolf på Lofoten Links

● 1 runda golf på dagen på Lofoten Links
 

Tillägg	för	enkelrum.		Kr.	1.500,-

Eventuella tillköpsmöjligheter
Ribbtur. En fantastisk båttur – rekommenderas starkt. Kr. 900,-
Ekstra golf. Kr. 550,-
Ridtur i midnatssolen. Kr. 950,-
Middag i Henningsvær. Kr. 500,-

Pris per person 
i dubbelrum  kr.  13.995,-

För bokning hör av dig till Christoffer Wahlgren 
Maila till cw@pgasweden.com


