
Följ med på Golfresan med stort G den 13 - 27 februari 2020 
- En oförglömlig resa till Sydafrika med fantastiska upplevelser!

Inkluderat i resan: (se detaljerat program på nästa sida)

• Flyg Landvetter- Kapstaden via Istanbul inkl resväska & golfbag

• 12 nätter i delat dubbelrum i lyxig villa på Pearl Valley Lodge

• Frukostpension samt 3 luncher & 6 middagar på olika restauranger

• 4 greenfees på Pearl Valley GC ink delad golfbil och rangebollar

• 3 utflytktsrundor; De Zalze GC, Stellenbosch GC & Erinvale GC

• 3 utflyktsdagar till Godahoppsudden, Kapstaden samt Vinutflykt

• Alla transfers

• Träning och spelstrategi med Louise Bengtsén 

Pris 37 190 kr per person

Enkelrumstillägg på förfrågan

Ta chansen och följ med Louise Bengtsén på en fantastisk resa till Sydafrika med massor av härliga upplevelser både på och 
utanför golfbanan! Ett fullspäckat program väntar med bland annat spel på fyra golfbanor, vinprovningar, utflykter samt luncher och 
middagar på olika restauranger, noga utvalda för fantastiska upplevelser. Gör dig redo för golfresan med stort G och massa 
oförglömmliga minnen!

Basen under resan är härliga Pearl Valley Golf Lodge, strax utanför staden Paarl och cirka en timme inåt landet från Kapstaden. 
I rofylld natur väntar en modern anläggning med vackra vyer. Här bor du i ”The Lodges” vilket är supermoderna villor med 
vardagsrum, tre-fyra sovrum och privat badrum till varje sovrum. För extra avkoppling är anläggningens utomhuspool ett givet val. 

Golfen spelas på Pearl Valleys egna 18-hålsbana som är en Jack Nicklaus Signature Golf Course och en av de allra bästa i regionen. 
Banan invigdes 2003 och har redan från starten tagit emot utmärkelser och priser för sin fina standard. Under resan blir det även 
spel på tre utflyktsbanor. De Zalze GC är en populär parkbana och banans layout får ut det allra bästa av den vackra omgivningen 
och sydafrikanska naturen. Stellenbosch GC är en gammal favorit och den äldsta golfklubben i Sydafrika. Erinvale GC är 
designad av Gary Player och är en riktigt härlig golfbana som bland annat stått värld för ”World Cup” och kommer krydda 
golfupplevelserna lite extra. 

För anmälan, klicka här>> 
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 21 juli därefter kan ev prishöjning ske. 

För mer information och frågor kontakta Louise Bengtsén; shop@kungsbackagk.se eller 0708 – 92 41 47
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 -52 503 855 

Pearl Valley GC

Pearl Valley GC Pearl Valley Lodges En av många vinprovningar

https://forms.gle/vFdbYu7XfpYbH9Xr8
mailto:shop@kungsbackagk.se
mailto:prose@golfbreaks.com


Dag 1 - 13 februari - Avresa
Avresa från Landvetter 17:25 med Turkish Airlines 
Ankomst Istanbul 22:55. Avresa mot Kapstaden 02:25

Dag 2 - 14 februari - Ankomst & middag
Ankomst Kapstaden 12:35
Transfer till Pearl Valley, transfertid ca 50 minuter
Incheckning i lodgerna
Middag på kvällen på Valley restaurant på anläggningen

Dag 3 - 15 februari - Golf & middagsutflykt
Frukost följt av 18 hål på Pearl Valley GC + träning
Ca 18:00 avfärd till Maison Wine Estate och restaurangen 
Chefs Warehouse för 8 rätters avsmaknings meny

Dag 4 - 16 februari - Golf, picnic & vinprovning
Frukost följt av 18 hål på Pearl Valley GC
Ca 13:15 avfärd till Boschendal för en härlig Picnic-lunch och efterföljande 
vinprovning
Frikväll

Dag 5 - 17 februari  - Utflyktsdag Godahoppsudden
Frukost 
Utflyktsdags med en guidad tur runt Godahoppsudden. Vi börjar med att 
åka mot Kapstaden och sen vidare genom Camps Bay mot Chapman’s 
Peak. Vi stannar för ett litet fikastopp och beundrar den magiska utsikten 
över Hout Bay. Nästa stopp blir Godahoppsudden och sen vidare mot 
Boulders Bay och pingvinfarmen. Vi tar en liten senare lunch i Fichhook
innan färden går vidare hem mot Pearl Valley. 
Frikväll

Dag 6 - 18 februari - Stellenbosch Golf De Zalze & middag
Frukost 
Avfärd mot Stellenbosch och 18 hål på De Zalze GC
Efter golfen: Färd till Stellenboch, där vi går omkring lite i Sydafrikas äldsta 
stad innan vi äter en middag på Ernie Els restaurang. 

Dag 7 - 19 februari - Uflyktsdag med vinfokus
Frukost 
Avfärd mot Franschhoek och Wine Tram. Vi kommer besöka fyra vingårdar 
under dagen och kommer ta ett lite längre stopp på Babylonestoren för en 
utsökt lunch. På alla fyra vingårdarna kommer vi ha vinprovning.
Ca 18:00 återkomst till Pearl Valley. Kvällen fri.

Dag 8 - 20 februari . Golf & middagsutflykt
Frukost följt av 18 hål på Pearl Valley GC + träning
Ca 18:30 avfärd till Black Smith och deras prisbelönta restaurang som har 
en underbar utsikt över vinfälten. Detta är en favoritrestaurang bland 
lokalbefolkningen och är i princip fullsatt 7 dagar i veckan. 

Program 13-27 februari 2020

Dag 9 - 21 februari - Ledig dag
Möjlighet till att mot tillägg spela en extra runda på Pearl Valley GC eller 
varför inte bara slappa vid poolen?

Dag 10 - 22 februari - Utflyktsdag Kapstaden
Frukost 
Avfärd mot Kapstaden och Table Mountain. Därefter blir det ett par fria 
timmar i Kapstaden. Ni kan t.ex besöka Robben Island , åka med ”hop on 
hop off bussarna” eller gå runt i Bo kaap och titta på alla färgglada hus. 
Eller varför inte bara gå runt i Waterfront och shoppa lite, det finns cirka 
250 butiker och restauranger att välja mellan.
Ca 17:30 Middag på restaurang Baltazar som ligger perfekt vid vattnet i 
Waterfront med härlig utsikt över Table Mountain

Dag 11 - 23 februari - Golf på Erinvale
Frukost 
Avfärd för spel på Erinvale GC
Efter golfen: Hemfärd till Pearl Valley.
Frikväll

Dag 12 - 24 februari - Stellenboch GC & ”champangeprovning”
Frukost 
Avfärd mot Stellenboch GC och 18-håls golf.
Efter golfen: Vidare resa till Franschhoek och ”Champagneprovning” på Le 
Lude, som gör sin MCC (som drycken heter i Sydafrika) efter Champagne-
metoden. 
Frikväll

Dag 13 - 25 februari - Golf & utflyktsmiddag
Frukost följt av 18 hål på Pearl Valley GC + träning
Ca 18:00 Avfärd till restaurang Roca. Där börjar vi med ett glas bubbel och 
njuter av en magisk solnedgång när solen går ner bakom bergen innan vi 
går upp till restaurangen och avnjuter en härlig middag.

Dag 14 - 26  februari  - Hemresa
Frukost följt av fri tid på anläggningen
Ca 14:o0 avfärd mot flygplatsen
18:00 avresa med Turkish Airlines till Istanbul ankomst 06:00

Dag 15 - 27  februari  - Ankomst 
09:20 avresa från Istanbul mot Landvetter
Ankomst Landvetter 10:55 

Erinvale GC

De Zalze GC

Maison Wine Estate

Boschenda Picnic

Godahoppsudden

Obs! Programet är preliminärt och med reservation för eventuella tidsändringar.


