
Träningsresor med Golf Plaisir

För att anmäla dig och för att läsa mer om resan, besök följande webbsida:

www.golfplaisir.se/timra 
Antal platser är begränsat. Anmälan skall ske senast den 2 juli, 2017. 
För mer information kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se, eller telefon 08-519 303 00.

Anmälan

Portmarnock Golf & Links Hotel: När man sitter i The Jameson Bar på 
Portmarnock Hotel och sippar på en äkta Irish Coffee så kan man knap-
past hamna mer rätt. Det förstklassiga hotellet var nämligen whiskey-
familjen Jamesons tidigare bostad och vid restaureringen har man verkli-
gen lyckats återskapa den forna elegansen.  Hotellet ligger bara 15 minuter 
från Dublins flygplats och har ett enastående läge med utsikt över The 
Dublin Bay.

Portmarnock Links  har naturliga sanddyner, onduleringar och nivåskill-
nader och tillsammans med havets bris görs detta till en av de absolut 
bästa links-upplevelserna på Irland. 

The Island  Denna dramatiska linksbana härstammar från slutet av 
1800-talet och kan liknas med den mer kända Royal County Down i Nord-
irland. Namnet är inte riktigt rätt då man spelar på en halvö men fram till 
1973 så tog man sig till banan med båt.  

Malahide Golf Club är en parkbana som är känd för att alltid vara i gott 
skick. På anläggningen finns tre olika 9-hålslingor som tillsammans ger 
en omväxlande och rolig utmaning. 

Seapoint ”Pure Links Enjoyment!” Detta är Seapoints egna ord om banan 
och vi kan inte annat än att hålla med.

I prIset Ingår:
•  Flygresa Arlanda - Dublin t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  5 nätter i delat dubbelrum på 
 Portmarnock Hotel 
•  frukostpension
•  4 greenfees (1 x Portmarnock Links,
 1 x Seapoint, 1 x The Island & 
 1 x Malahide

frIvIllIga tIllägg:
Avbeställningsskydd:  400:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

13.995:- 

Irland När man sitter i The Jameson 
Bar på Portmarnock Hotel och 
sippar på en äkta Irish Coffee 
och samtidigt blickar ut över 
linksbanans böljande kullar så 
kan man knappast känna att 
man hamnat mer rätt än så här!

Följ med Timrå GK till Irland
Portmarnock | 17 - 22 oktober, 2017


