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Dag 2
Omberg Golfresort 

Dag 1
Sand Golf Club 

Dag 3
Hemligt mål 

Golfarenan Road Trip
Årets golfresa 14 - 16 juni 2020

Dag 1 - 14 juni
Avfärd ifrån Halmstad Golfarena klockan 07.30 med sikte mot Jönköping och Sand Golf Club. Här börjar 
vår upplevelse på den fina linksbanan med praktfulla sanddynor och klitter. Givetvis behöver du vara full 
av energi för att kunna hantera den utmanande layouten och trixiga greenområdena. Därför börjar vi med 
en god lunch innan vi peggar upp på första tee kl 13.00. Efter rundan checkar vi in på Sands Golfhotell 
som ligger 100 m ifrån banan. Kanske hinner ni med en liten aptitretare i baren innan vi sätter oss till bords 
för en tvårättersmiddag. Givetvis korar vi dagens vinnare och lyfter fram andra unika golfhändelser under 
högtidliga former. 

Dag 2 - 15 juni
En bra dag börjar med en bra frukost. Sen packar vi 
bussen och rör oss norrut. En kort men vacker resa 
längs vätterns östra strand tar oss till Ombergs Gol-
fresort. Här väntar vindsvepta hedlandskap, skog, 
idylliska hagar och inte minst hänförande utsikt. Efter 
gårdagens uppvärmning på Sand väntar ytterliga-
re en härlig 18 håls runda tillsammans med dina 
nyfunna vänner. Visst skulle det sitta fint med ett 
besök på relaxavdelningen efter rundan? Eller väljer 
du horisontalläge i sängen en stund innan vi sätter 
oss till bords. I kväll njuter vi av en trerättersmiddag 
och funderar över golfens mysterier. Prisutdelning-
en kommer dessutom avslöja vem som blir dagens 
”Ombergare”.
 
Dag 3 - 16 juni
Kaffe,kaffe,kaffe och frukost. Idag är det viktigt att 
fylla på energireserverna annars kan tredje dagen 
kan bli en tuff upplevelse... Vi checkar ut från ho-
tellet, packar in i bussen och kör söderut. Frågan 
är var? Idag sker spelet på hemlig bana. Efter 18 
avklarade hål känner vi oss säkert nöjda och slitna, 
men resan hem blir inte speciellt lång. Vi beräknar att 
vara tillbaka på Golfarenan vid 20.00

Klart du ska hänga med på Golfarenan Road Trip!
Pris: 5800 kr
Ingår: Bussresa, tre greenfee, tre lunch/mat, två middagar, två övernattningar i dubbelrum med frukost, 
golfvagn, poletter.
Tillkommer: Måltidsdryck, 
Eventuellt avbeställningsskydd: 300 kr
Enkelrumstillägg: 900 kr
Relaxavdelning Omberg Golfresort: 150 kr/h 

Notera att antalet platser är begränsat till 26 personer så anmäl dig snarast: 
Erlings Resor: 0346- 196 15 
www.erlingsresor.se

Har du funderingar? Ring oss på 035-2411920 eller skicka e-post till bettan@golfarenan.se

Läs mer: 

www.ombergsgk.se

www.sandgolfclub.se


