Spela och bo i Kristianstad 2018
Golfpaket: Ni bor på First Hotel Christian IV i centrala Kristianstad &
spelar golf på fina Skepparslöv GK

Skepparslövs GK
Golfklubben ligger naturskönt på Nävlingeåsens
sluttning, ca 7 km från handelsstaden Kristianstad och
15 km från Kristianstad-Österlen Airport. Banan
öppnades 1986 och är ritad av Rolf Collijn. Det är en
18-håls park och skogsbana. Många hål kantas av
stengärden. Gamla ekar och en milsvid utsikt är
kännetecknande för banan.
Krogen kan erbjuda lunch, middag eller konferens i
trevliga lokaler.

First Hotel Christian IV
First Hotel Christian IV är ett centralt hotell i
Kristianstad. Hotellet ligger endast 100 meter från tågoch busstationen och erbjuder 86 magnifika rum och
sviter med hög komfort. Förr i tiden inhyste denna
karakteristiska sekelskiftesbyggnad en Sparbank.
Nu för tiden välkomnar vi på First Hotel Christian IV
gäster att bo i rymliga rum med individuell karaktär,
mötes- och konferensmöjligheter för upp till 30
personer och en ståtlig lobby. Vi erbjuder även, i mån
av plats, fri parkering på egna parkeringsplatser.

Allt detta ingår i Golfpaketet:
-

Del i dubbelrum
Stor frukostbuffé
2 st greenfee på Skepparslövs GK
Banguide
2-rätters middag (kött, fisk) i Kristianstad
Gratis Wi-fi
Gratis parkering (i mån av plats)
100 kr/person (i priser) till prisbord vid bokning av
grupp & individuella.
Tillägg: Enkelrum +550 kr, Extra natt på förfrågan.
Ankomst: under 2018

Pris/person:

1750:-

After Golf / Bokning
Efter golfen ligger Kristianstad framför era fötter med
shopping, pubar, restauranger, bio mm.
Önskar ni hitta på något speciellt, hör då av er så hjälper vi
till att boka in era önskemål.
Vid bokning av Golfpaket, mailar ni eller ringer till Maria
Rehn Fore Golf 0733-41 76 76. Vi tar hand om alla era
önskemål och bokar in er i mån av plats.
Hela Golfpaketet faktureras av Fore Golf och priser till ert
prisbord finns på golfbanan vid ankomst om inget annat
bestäms.
Resegaranti ställd till Kammarkollegiet.

Trädgårdsgatan 1,
Järnvägsstationen
294 31 Sölvesborg
Mobil: 0733-41 76 76
mariaforegolf@gmail.com

