
 

 

I år drager vi igen til skønne Falster, hvor vi indlogerer os på Hotel Falster. Der op-
lever man nemlig nærvær, gastronomi og varme - der er man hjemme, når man er 
ude i afslappet atmosfære og charme. Det siger de i hvert fald selv – og der er noget 
om snakken☺.  

 

                   

 

Første runde spiller vi på Danmarks sydligst beliggende golfbane i Marielyst. Den er 
en skøn blanding af skovhuller og åbne fairways. Undervejs kommer vi forbi en del 
små søer. På 4 af hullerne kommer et par kanaler i spil. Til gengæld er der ikke ret 
mange bunkers. Det er en udfordrende 18-hullers par 71 bane, som kan spilles af 
alle, uanset handicap.  
 

Om søndagen tager vi for tredje gang kampen op med Falster Golfklubs smukke og 
udfordrende parkbane. Der er små søer eller åer på tværs af fairways på 8 af huller-
ne. Så længe du husker at inddrage Course Management i dit spil og i øvrigt læser 
godt på dine puttelinjer, så kan banen kaste rigtig mange point af sig.  

 

         

Marielyst GK  
Bøtø Ringvej 2  
4873 Væggerløse - tlf.nr. 54 13 41 83 

         

Hotel Falster                                                                  
Stubbekøbingvej 150                                       
4800 Nykøbing F - tlf.nr. 54 85 93 93                                                                       
Link: https://hotel-falster.dk          

 

               

Falster GK  
Virketvej 44, Virket  
4863 Eskilstrup - tlf.nr. 54 77 26 13 

 

Midtgolfpigernes weekendtur 29.-30. maj 2021 

https://hotel-falster.dk/


 

 

Program for lørdag, den 29. maj 2021 

• Kl. 08.00 pakning af biler og afgang fra P-pladsen hos Midtgolf for dem, som 
bor i nærheden af Kvanløse. Fællestransport koordineres.   

• Kl. 10.00 ankomst til Marielyst GK 

• Løbende start mellem kl. 11.00-12.10  

• Indtjekning på Hotel Falster ca. mellem kl. 15.30-16.30 

• Kl. 19.30 buffet efter kokkens valg       
                              

                                  

 

Program for søndag, den 30. maj 2021 

• Morgenmad på Hotel Falster fra kl. 08.00 

• Afregning af drikkevarer m.m. 

• Tjek-ud og afgang til Falster GK senest kl. 09.00 (10 min. kørsel) 

• Gunstart kl. 10.00 på Falster GK 

• Frokost for egen regning ca. kl. 15.00 i klubhuset. Regn med ca. 130,- kr.   

• Præmieoverrækkelse                         

• Hjemkørsel ca. kl. 16.00 

Pris pr. pers. i delt dobbeltværelse………………………………………….... Kr. 1.085,- 

Tillæg for enkeltværelse ……………………………………………………………. Kr.    200,- 

 

Tilmeldingen er åben i Golfbox. 

Tilmelding: Senest 30. april 2021  

Vi glæder os til et par hyggelige dage med det sociale samvær i højsædet. 

Mange golfhilsner fra 
 

Midtgolfpigernes Udvalg 


