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Sommar med Kullenberg Golf

Under sommaren har vi på Kullenberg Golf fortsatt arbetet att
utveckla våra resmål, både befintliga och de helt nya spännande
destinationerna Toscana och Mauritius.
Vi har även tagit fram veckoslutsresor som komplement till våra
veckoresor.
Arbetet är ett resultat av alla era önskemål om den ultimata
upplevelsen med oss på Kullenberg. Ett stort tack för era kloka inspel,
fortsätt att ge oss feedback och idéer!
Varma sommarhälsningar från ett underbart Öland,
https://view.minutemailer.com/l2kgFZoZHAdLOP
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Henrik Jarl

Nyheter Aix Les Bains
Avresa och hemresa sker alltid på samma dag söndag till söndag,
tävlingar middagar och alla nya härliga möten blir så mycket enklare
när vi synkar avresor och ankomster, väljer man ett veckoslut blir
hemresan på söndagen.
Vi har även synkat med smidiga flighter från Stockholm eller
Köpenhamn. Om du önskar resa från Göteborg eller annan ort
kontaktar du oss så arrangerar vi bästa möjliga lösning.
Ankomstkvällen tillbringar vi tillsammans med att lära känna
varandra, välkomstmiddag sker i vanlig ordning på Hotell Ariana.

Greenfee ingår i veckoresan
3 greenfee vardagar och 1 greenfee helg. För den flitiga golfaren finns
alltid möjlighet att spela 18 hål till i mån av plats efter kl. 15:00
samma dag. Vill man spela fler dagar så kostar greenfee 650 kr
vardagar samt 725 kr på helgen.

https://view.minutemailer.com/l2kgFZoZHAdLOP
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Veckoslut 27 – 30 september
Vårt helt nya koncept i Aix Les Bains är veckoslut med det nya fräscha
boendet mitt i staden.
Vill man bo på våra traditionella hotell vid golfbanan så funkar givetvis
även det. Upptäck att du kan åka ner över helgen med kärleken,
vännerna eller varför inte ledningsgruppen för att njuta av ett
oförglömligt veckoslut med Kullenberg Golf. Enklare kan det inte bli.
All information om veckoslutet finner du på hemsidan.

Veckoslut i Aix Les Bains

Helt nya resmål är Toscana respektive Mauritius
Våra helt nya destinationer innehåller allt enligt vårt genuina koncept.
Njut av bra väder, god mat, nya vänner samt ett och ett annat kärt
återseende med andra Kullenbergare. För dig som rest med oss
tidigare, vet att Kullenberg står för unika upplevelser och genuin
gemenskap.

https://view.minutemailer.com/l2kgFZoZHAdLOP
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Reser du själv? Med Kullenberg är du aldrig ensam även om du väljer
att resa på egen hand.
Många av våra gäster har fått vänner för livet, detta är sannolikt
anledningen att våra gäster återkommer från år till år.

Toscana 3–10 oktober 2018
Vi åker till Golf & Country Club
Il Pelagone i hjärtat av Toscana,
Italien.
Anläggningen ligger ca 22 mil
norr om Rom.
Vi blandar upplevelser som
vinprovning, god
mat/matlagning och utflykter
med golf under 7 dygn i
oktober.
TOSCANA

Mauritius 22 okt–1 nov 2018
Vårt Hotell är Long Beach
Resort på östra Mauritius.
Anläggningen bjuder på all lyx
som förväntas.
Vi blandar upplevelser med
lokalbefolkning god
mat/matlagning och utflykter
med golf under 10 dygn i
oktober. Katamaran utflykter
varvas med möjligheter till mer
golf eller varför inte
djuphavsfiske mm.
MAURITIUS

Missa inte golftips från Emelie
Warme, Kullenbergs omtyckta
PRO, klicka in på vår hemsida.
Emelies Tips

VÅRA RESMÅL 2018, Klicka på namnet för mer information!
KALMAR - AIX LES BAINS - CHAMPAGNE - TOSCANA MAURITIUS - KRYSSNING I KARIBIEN - SYDAFRIKA
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Kullenberg Golf AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45 Stockholm, Sverige
www.kullenberggolf.se

https://view.minutemailer.com/l2kgFZoZHAdLOP

Avregistrera dig från listan

5/5

