Old Tigers i Polen 10. til 16. juni 2018

Kære Old Tigers
Også i 2018 tilbyder Old Tigers en golftur til Polen. Programmet er følgende:
Vi mødes på Nærum Station søndag d. 10. juni kl. 07:30 og der er afgang kl. 08:00 mod Gedser med bus
fra Brønnums Turistfart. Vi regner med overfart til Rostock kl. 11:00 og at vi er fremme ved Hotel Marina i
Miedzyzdroje omkring kl. 17:30.
Mandag og tirsdag spiller vi på Kamien Country Club, onsdag er fridag, og så spiller vi torsdag og fredag
på Amber Baltic GK. Der spilles 1 gang Stableford og 1 gang Texas på hver bane.
Lørdag d. 16. juni kører vi efter morgenmaden hjemad med forventet ankomst i Nærum kl. ca. 18.
DKK 4.500
Prisen for turen er:
Pr. Person i delt dobbeltværelse
Pr. Person i enkeltværelse
DKK 5.100
Includeret i prisen er:
6 overnatninger incl. morgenmad, 4 x green fee, banebolle og øl/vin
efter spillet, 5 x 3-retters menu (på fridagen er du på egen kost)
Præmier hver dag til de heldige/velspillende
Drikkevarer til maden er ikke includeret i prisen, men hvis budgettet, som bl.a. er afhængig af valutakursen, tillader det, kan det ikke udelukkes, at der kan bydes på vin til maden en eller flere dage.

Tilmelding starter søndag d. 1. april kl. 18:00 på golfbox. Turneringen, der skal anvendes
til tilmeldingen, er:
”11. juni Old Tigers Kamien Country Club”.
Vi har plads til ca. 55 deltagere - afhængig af fordelingen mellem enkelt- og dobbeltværelser, og pladserne reserveres efter først til mølle princippet. Ved tilmelding skal du i kommentarfeltet oplyse, om du
ønsker enkeltværelse eller dobbeltværelse. I sidstnævnte tilfælde hvem du deler værelse med.
Det vil være muligt at forudbestille (og betale) frokost buffet’en på færgen. Det koster DKK 300
pr.person. Beløbet lægges oven i turens pris ved indbetalingen.

Betaling skal foretages senest mandag d. 30.april til Old Tigers rejsekasse
Nordea konto: 1329 8983 674 896
Hvis betalingsfristen ikke overholdes kan reserverede pladser overlades til medlemmer på en eventuel
venteliste. Ved afbud efter d. 30. april hæfter man for det indbetalte beløb, men har mulighed for at
overlade (sælge) sin plads til en anden deltager.

