
Träningsresor med Golf Plaisir

fredrik.olofsson@skerikegk.se eller fredrik.hellsten@skerikegk.se
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 10 oktober 2022. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Abu Dhabi Golf Club Den bildsköna parkbanan är en av spelarnas favorit 
på Europatouren och senast lockade tävlingen Tiger Woods och de flesta 
övriga i världseliten. Martin Kaymer sa efter sin tredje vinst på fyra år att 
han betraktar denna som sin hemmabana och att den högst sannolikt har 
världens bästa greener! Att få spela en parkbana av den här digniteten är 
verkligen en upplevelse för alla golfare.

Yas Links är den högst rankade golfbanan i Förenade Arabemiraten och 
utmärker sig som en ”konstgjord linksbana i öknen”. Banan är en härlig 
utmaning och oförglömlig upplevelse med ett stort antal hål utmed en 
enorm lagun med azurblått vatten. Yas Links är designad av Kyle Phillips 
som även har skapat skotska storheter som Kingsbarns och Dundonald 
Links. 

Saadiyat Beach Golf Club är ett unikt projekt helt i egen stil och layout. 
Denna championshipbana är en tvättäkta ”Ocean Course” där flera av 
hålen är strandnära med spektakulär utsikt över havets glittrande vatten 
kantat av vita sandstränder. Banan har bara 73 bunkrar, men den största 
är fyra km lång. Anläggningen drivs, liksom Abu Dhabi CG, av Troon 
Golf som är världens största operatör inom golf och de har tagit finish och 
service till en ny nivå. 

The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa är ett fantastiskt hotell och här 
saknas ingenting, man tar hissen ned till botten och kliver direkt ut på 
golfbanan. Hotell och klubbhus sitter ihop i ett stort komplex. Rummen 
är mer än väl tilltagna och har allt man behöver för att få en golfvecka av 
yttersta klass.

I PRISET INGÅR:
•  Flyg Stockholm-Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Busstransfer Västerås-Arlanda t/r
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Westin Abu   
 Dhabi*****
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees (3 x Abu Dhabi GC, 
 1 x Sadiyaat Beach GC, 1 x Yas Links)
•  Del i golfbil

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:      5.295:- 
Golfbagsförsäkring:  195:-
Avbeställningsskydd:  700:-*
* För resor som kostar mer än 25 000 kr per person 
erbjuder inte Golf Plaisir något eget avbeställningsskydd.

Pris per person     

 23.495:- 

Förenade Arabemiraten Välkommen till det fantastiska Abu 
Dhabi där ni bor på det fina Westin-
hotellet direkt på Abu Dhabi Golf 
Club. Ta hissen från hotellrummet 
ner till klubbhuset!

Följ med Skerike GK till Abu Dhabi!
Abu Dhabi GC | 23 - 30 januari, 2023


