GOLF I CAPE TOWN
5 dage / 4 nætter

Dag 5: Afrejse Cape Town
Så er denne tur slut og I kører til lufthavnen, hvor I kan stige ombord i jeres fly tilbage til
Europa eller til andre destinationer i Sydafrika. Har I mod på mere golf kan vi foreslå jer at
kigge på de andre golfture. Kombinerer I med golfturen på Garden Route vil vi foreslå, at I
kører fra Cape Town til George og tager en overnatning undervejs, så I kan nå jeres runde
golf på 1. dagen i George. Der er ca. 435 km mellem Cape Town og George.
De Zalze Golf Club

Dag 1: Ankomst til Cape Town
Ved ankomsten til Cape Town bliver I mødt
af en repræsentant fra vores lokale samarbejdspartner, der sørger for, at I får udleveret jeres lejede bil.
Overnatning (4 nætter) – vælg mellem:
• Protea Hotel President (standard)
• Radisson SAS Waterfront (standard)
Dag 2: Royal Cape Golf Course &
Cape-halvøen
Når morgenmaden er spist kører I til Royal
Cape Golf Course, der er Sydafrikas ældste golfklub. Det er en krævende bane med
smalle fairways, strategisk anbragte bunkers og hurtige greens. Efter en forhåbentlig vel overstået runde golf foreslår vi at I
tager en tur rundt på Cape-halvøen, hvor I
kan nyde den fantastiske natur.
Dag 3: De Zalze Golf Club & Vinlandet
Nyd den dejlige køretur til vinbyen, Stellenbosch, der er den næstældste by i
Sydafrika. I skal spille en runde golf på

den eventyrlig smukt beliggende De Zalze
Golf Club – giv jer tid til at nyde udsigten!
Når I nu befinder jer midt i vindistriktet bør
I give jer tid til at besøge nogle vingårde
og måske nyde et par smagsprøver på den
ædle drik.
Dag 4: Cape Town
I har dagen til fri disposition og kan gå
på opdagelse i den dejlige by, hvor der er
meget at se og gøre både for de historieinteresserede og for de shopping-glade.
Under alle omstændigheder må I ikke undlade at besøge The V&A Waterfront – et
renoveret havneområde med masser af
butikker, restauranter, barer og caféer og
stadig en travl havn. Det er også en storslået oplevelse at tage kabelbanen op til
Taffelbjerget og herfra imponeres over den
betagende udsigt over byen og bugten.
Et besøg på fængselsøen, Robben Island,
hvor Nelson Mendela sad fængslet, kan
også indgå i dagens program.
Cape Diamond Hotel

alt dette er inkludereT:
ü Velkomst i Cape Town lufthavn
ü 4 overnatninger i Cape Town på det valgte hotel m/morgenmad
ü 1 runde golf på Royal Cape Golf Course
ü 1 runde golf på De Zalze Golf Club
ü 5 dages billeje i en gruppe D-bil. Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, der
er inkluderet i billejen
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golf på garden route
5 dage / 4 nætter

Dag 3: George – Knysna
Kør fra George ad den maleriske Garden Route til Knysna – en charmerende ferieby, der
ligger smukt ved bredden af Knysna-lagunen. Om eftermiddagen kan I slentre en tur i
byen, måske shoppe lidt i de mange butikker eller slå jer ned på en café ved havnen og
studere det travle liv. En udflugt til Featherbed Nature Reserve er også en mulighed – her
får I en vidunderlig naturoplevelse.
Overnatning (2 nætter) – vælg mellem:
• Protea Hotel Knysna Quays
• Pezula Resort Hotel & Spa
Dag 4: Pezula Country Club
Den imponerende 18-hullers golfbane i skotsk links-stil er anlagt på et af de klippefremspring, der vogter indsejlingen til Knysna-lagunen, så udsigten over Det Indiske Ocean,
lagunen og de majestætiske Outeniqua-bjerge er imponerende!
Dag 5: Knysna – George
Så er det tid til at sige farvel til Knysna og køre tilbage til George, hvor bilen afleveres og
I kan stige ombord på jeres fly.

Pezula Country Club
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Dag 1: Ankomst til George
Ved ankomsten til George lufthavn modtages I af en repræsentant fra vores lokale
samarbejdspartner, der hjælper jer med at
få udleveret den lejede bil. Om eftermiddagen er det tid til et spil golf på enten
George Golf Course (hvis I bor på Protea
Hotel King George) eller på Fancourt Links
Golf Course (hvis I bor på Fancourt Hotel &
Country Club)
Protea Hotel Knysna Quays

Fancourt Links betragtes som Sydafrikas
3. bedste bane og var vært for Presidents
Cup i 2003 og Womans World Cup i 2005.
George Golf Course er nu heller ikke at foragte – den ligger nr. 7 på listen over Sydafrikas bedste baner.
Overnatning (2 nætter) – vælg mellem:
• Protea Hotel King George
• Fancourt Hotel & Country Club
Dag 2: Fancourt Country Club
Formiddagen er sat af til en runde på Bramble Hill – den eneste af Fancourts 4 baner,
der tillader spillere, der ikke bor på Fancourt. Denne Gary Player-designede bane
har mange af de samme karakteristika som
dens søsterbane, The Links med bakkede
fairways, højtliggende greens og et par
forræderiske vandhazarder. For eftermiddagens aktivitet kan vi foreslå jer at køre
en tur til ”fjer-byen” Oudtshoorn og besøge
en af de mange strudsefarme og eventuelt
også se de imponerende kalkstensgrotter,
Cango Caves.

Fancourt room

Pezula

Fancourt Clubhouse

Alt dette er inkluderet:
ü Velkomst i George lufthavn
ü 2 overnatninger i George på det valgte hotel m/morgenmad
ü 2 overnatninger i Knysna på det valgte hotel m/morgenmad
ü 1 runde golf på FanCourt Links eller George Golf Course
ü 1 runde golf på Bramble Hill
ü 1 runde golf på Penzula Golf Course
ü 5 dages billeje i en gruppe D-bil. Se prislisten for betingelser og hvilke ydelser, der
er inkluderet i billejen
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