
  

Resan inkluderar:
	Flyg med SAS Köpenhamn – Dublin
 21-09-2020 Köpenhamn – Dublin 10:30 – 11:50
 27-09-2020 Dublin – Köpenhamn 16:15 – 19:30

 Transport av 23 kg resväska eller golfbag 
 plus handbagage
 Transfer till och från Dublin flygplats
 Transfer till och från golfen
 6 övernattningar på Courtyard Hotel Lexlip
 Full Irish Breakfast
 2 x träning
 5 rundor golf

Följ med på denna härliga resa till Irland där vi 
kommer spela spektakulära banor – både links- 
och parkbanor. På kvällarna kommer vi att roa 
oss på de lokala restauranger och pubar.
Pris per person i dubbelrum kr 15.650,-

Hotellet vi bor på är typiskt irländskt med en mycket trevlig atmosfär.  
Hotellet ligger på historisk mark - det var nämligen här Guinness startade 
sin verksamhet 1759 och hade här sitt första bryggeri. På hotellet finns 
flera restauranger och pubar – och fredag och lördag kväll kommer vi att 
mysa på en av pubarna och kolla på Ryder Cup.

Vilka banor spelar vi?
-  Killeen Castle som är en Jack Nicklaus Signature Course. 2011 stod 
 banan värd för Solheim Cup.
-  Luttrelstown Castle är en fantastisk parkbana med utmanande golfhål  
 liggande i den vackraste natur.
-  Palmerstown House är en underbar parkbana med 18 fantastiska
  golfhål. Och avslutningen med 18:e green liggande framför det pampiga  
 klubbhuset är väldigt mäktigt.
-  St. Margaret’s är en underbar, utmanande parkbana som alltid är i 
 fantastiskt skick.
-  Linksgolf på härliga Portmarnock Links som är redesignad av Bernhard  
 Langer. Två gånger har LET Irish Open spelats här.
 

Åk med till Irland – vi spelar själv 
på dagarna och kollar Ryder Cup 
på kvällarna på puben.

Tillägg för enkelrum kr 2.280,-
Tillägg 23 kg extra bagage kr 800,-

brRYDERihup CUP-resa 
till härliga Irland
med Christoffer och Benny

För bokning hör av dig till Benny Wahlgren. 
Maila till benny.wahlgren@pgasweden.com

21 - 27 september 2020


