Lettland

Inbjudan ”BALTIC TOUR 16-19 September 2019”
(eller Voltarentouren som den kallas i ”folkmun”)
I stora drag blir det så här….
Vi startar på hemmaplan, rond 1 spelas måndag på Torshälla GK,
därefter avfärd c:a 17:30 mot Nynäshamn där Scottish Viking lämnar
kaj 21:30. Vi anländer Ventspils tisdag 07:00 och en bussresa tar oss
till Viesturi golfklubb där rond 2 spelas, 1:a start 11:30. Därefter buss
till hotellet Jaunmokupils Palace och en gemensam middag och vila
inför avslutningsronden.
Onsdag, tredje dagen tar bussen oss till Ozo Golf klubb och vi startar
finalronden 09:30 för att efter den ta oss tillbaks till hotellet för en
avslutande gemenskap/middag/prisutdelning. Torsdag avfärd från
hotellet c:a 07:00 till Ventpils där Scottish Viking avgår 10:00, vi anländer Nynäshamn 17:30.
(dagtur)
Därefter återstår endast bussresan till Torshälla GK som blir slutpunkten.
Kostnad från c:a 3100kr – 3550kr (enkelrum) beroende på vilket rumstyp som man
valt/tilldelas samt antalet anmälda. (jag har räknat på 24st och eurokurs11kr)
Minimum 24 deltagare Maximum 32 deltagare (först till kvarn gäller)
I priset ingår: (det mesta!)
 Plats i buss. obs! ”Ryan Air´s” bagagebestämmelser gäller!
 Del i B hytt insiders, 4 bäddshytt på Scottish Viking måndag
 Frukost tisdag på Scottish Viking
 Vilostol på Scottish Viking torsdag.
 Del i tvåbäddsrum/etagerum/enkelrum tisdag - torsdag på hotell Jaunomokupils
Palace.
 Trerätters middag tisdag och onsdag.
 Frukost på hotellet onsdag/torsdag.
 Lunchpaket att ta med till golfbanan onsdag.
 Green Fee 18 hål tisdag/onsdag.(inklusive rangebollar tisdag)
VIKTIGT: Vi har blandade rum på hotellet och i den ordning man anmäler sig har man
förtur på vilket boende man önskar, fördelning sker senare. (olika boende=olika pris)
Inget garanterat boende i samband med anmälan!
Anmälan i följande steg senast 5 mars:
1. Skicka ett mejl med namn/hcp till kapten.scott@telia.com, ni
får en bekräftelse när anmälan + betalning är gjord.
2. Swisha 300kr till 070-268 03 40. (Tommy Scott)
3. Ni får senare besked om slutsumma som ska betalas 31 juli.
Viktigt: återbetalning av anmälningsavgift endast om platsen ersätts.

Välkomna med er anmälan
Tommy Scott
070-268 03 40

