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GENUINA GOLFUPPLEVELSER

20 exklusiva platser i Kalmar, 25–27 augusti 2017
En exklusiv golfhelg väntar, i årets sommarstad.
För dig som rest med oss tidigare vet att Kullenberg står för golf, vin
och mat - och gemenskap. Den här helgen kommer du bland annat att
uppleva golfspel på vackra Kalmar golfklubb, avnjuta en fantastisk
avsmakningsmeny på Kalmar slott mm.
Har du en respartner som inte spelar golf? Inga problem, slå oss en
signal så föreslår vi aktiviteter i Kalmar. Reser du själv? Med
Kullenberg är du är aldrig ensam även när du reser själv.
Fredag, ankomstdag:
Vi samlas på Kalmar GK kl. 12.00 för en gemensam lunch, vi tar emot
er och förser er med allt ni behöver veta för att spela bländande golf.
Första hålet är ett par 3 över vackra Kalmarsund. Ni är lottade i
fyrbollar, vi spelar både lagtävling samt individuell poängbogey.
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Efter golfspel väntar en buss på er för att inkvarteras på Kalmar
Stadshotell i stadskärnan. Efter incheckning samlas vi i baren för ett
glas kl. 18.57, för att därefter inta en gastronomisk avsmakningsmeny
på Kalmar Slott.
Alla tillhörigheter som golfutrustning etc. lämnas kvar i bussen över
natten.
Lördag:
Vi startar dagen med frukost på Stadshotellet, frukost serveras mellan
kl. 07:00 – 09:30.Ni kommer att bli hämtade med buss utanför
hotellet vid 10:00.
Vi fortsätter golfande på Kalmar GK men byter bana till Kalmar nya,
18 fantastiska hål i underbar miljö. Första start blir 11:00
Då vi avslutar golfandet ca 16:00 blir ni bussade in till Stadskärnan
och Stadshotellet.
Vid 19:03 kommer en utsökt komponerad avsmakningsmeny att
dukas upp på Gröna Stugan, restaurangen som under åren har fått
många fina utmärkelser i White Guide. Restaurangen ligger väl inom
gångavstånd från Stadshotellet. Även denna kväll blir vi således
bortskämda med god mat & service.
Vinprovning är givetvis med på programmet, i sann Kullenberg-anda,
där Jerkers har spetsat kvällen med olika alternativ från sin vinkällare.
Söndag, hemresedag: Frukost serveras från 07:00 – 09:30.
Hemresa.
Följande ingår:
2 dagars spel inklusive greenfees på Kalmar GK (nya & gamla
banan)
Avsmakningsmeny på Kalmar slott (8 rätter)
Avsmakningsmeny på Gröna Stugan (6 rätter)
Vinprovning
Prisutdelning
Alla transporter (mellan golfspel,hotell och middag)
Boende på Stadshotellet del i superior dubbelrum
Frukostbuffé
Pris: 5 995 SEK (exklusive vin)
Enkelrumstillägg: 250 SEK / natt
Hjärtligt välkomna
Jerker Mons Svensson & Henrik Jarl
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Reservera en av 20 platser

Kullenberg Golf AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45, Stockholm, Sverige
www.kullenberggolf.se
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