
  

Spil golf i Polen og bo ved Østersøen 12 til 16. maj 2019 

For 4 gang arrangeres en 5 dages tur til Miedzyzdroje, en dejlig lille 

ferieby beliggende direkte ud til Østersøens brede hvide sandstrande på 

Wolin øen og kun 200 km fra Rostock.   

Vi mødes ved kirken i Kvanløse søndag den 12.maj kl. 7.45 og kører mod 

Gedser med en bus fra ST. Grandløse Turistfart og Mogens bag rattet som sidste tur. Vi regner med overfart 

til Rostock kl. 11.00 og at vi er fremme ved Hotel Marina i Miedzyzdroje ca kl. 17.30.  

Mandag og onsdag spiller vi Amber Baltic golf klub og tirsdag Kamien Country Club.  

Vi spiller Texas Scramble, stableford og slagspil. 

Torsdag den 16. maj går turen hjemad med forventet ankomst til Midtgolf ca. kl. 18.  

Prisen dækker:  

Fælles bus, 4 overnatninger, 4 morgenmad, 4 x 3-retters menu, 3 x Greenfee, 3 x golf madpakker, hyttefest 

og præmier.  Der er ingen drikkevarer med i prisen.  

 

Prisen for dette er:  

Pr. person i delt dobbeltværelse:          kr. 3600,-           
Pr. person i enkeltværelse:                     kr. 4000,-   

  

 

Der kan lejes golfbil og trolley som afregnes direkte på banerne af hver spiller. Prisen er:  

Trolley pr dag:  kr. 40,-  

Golf bil AMBER pr dag:  kr. 230,-              KARMIN pr dag:  kr. 200,-  

Foruden bagage kan der medbringes 1 stk. golf bag pr person, ingen vogne.  

  

Send en mail med navn + medlems nr. til fam.just@mail.dk senest 1.februar, hvis du/I har lyst til at deltage. 

Ægtefælle, kæreste, ven/inde er selvfølgelig også velkommen, også selvom de ikke er medlem af Midtgolf 

og ikke spiller golf. Oplys venligst om du ønsker enkeltværelse og golf bil.  

Betaling for turen er 1.marts – mere info følger efter 1.februar. 

  

Hilsen   

Lene Justesen  

Birthe Schack 

Læs mere om:  

 Hotellet :    www.marinahotel.az.pl  

Amber Baltic:   www.abgc.pl  

Kamien Country Club:   www.golfkcc.pl   
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