Good Morning Golfers säsongsavslutningsresa Mariehamn-Visby-Mariehamn 30.8-2.9.2018.
Torsdagen den trettionde augusti
15.15 Lastning av golfbagar & resebagage i Viking Line-bussen Victoria vid Vikingterminalen.
16.00 Avresa från Mariehamn till Kapellskär med M/S Rosella.
16.00 Middag ”Ångbåtsbiff” i fartygets a la carterestaurang.
17.30 Ankomst till Kapellskär och avfärd mot Nynäshamn med Victoria & Jalle H vid ratten.
20.00 Incheckning hos Destination Gotland www.destinationgotland.se i Nynäshamn.
20.45 Avresa från Nynäshamn mot Visby med Destination Gotlands färja SF1500.
24.00 Ankomst till Visby.
Övernattning i enkelrum eller dubbelrum på Strand Hotell www.strandhotell.se i Visby.
Fredagen den trettioförsta augusti
08.00 Frukost i hotellets restaurang.
09.30 Avfärd från hotellet till Visby Golfklubb www.visbygk.com med Viking Line-Buss.
Golf 9 + 9 hål med utslagstid kl. 1100/1108/1117/1125/1134/1142/1151/1200/1208/1217.
17.30 Avfärd från Visby GK till hotellet med Victoria.
18.00 Bastu/pool på hotellet.
19.30 GMG-cup 2018-prisutdelning i en lämplig lokal på hotellet.
20.30 3-rätters middag i hotellets restaurang.
Övernattning natt-2 på Strand Hotell.
Lördagen den första september
09.00 Frukost i hotellets restaurang.
10.00 Avfärd från hotellet till Visby GK med Victoria.
11.00 Golf, scramble 18 hål med utslag kl. 1100/1108/1117/1125/1134/1142/1151/1200/1208/1217.
17.30 Avfärd från Visby GK till hotellet med Victoria.
18.00 Bastu/pool på hotellet.
19.30 Prisutdelning i en lämplig lokal på hotellet.
20.00 3-rätters middag i hotellets restaurang.
Övernattning, natt-3 på Strand Hotell.
Söndagen den andra september
06.30 Tidig frukost i hotellets restaurang.
07.45 Avresa från Visby mot Nynäshamn med Destination Gotlands färja SF1500.
11.00 Ankomst till Nynäshamn kl. 11-tiden och vidare färd mot Kapellskär med Victoria.
14.00 Ankomst till och incheckning hos Viking Line i Kapellskär.
14.45 Avresa från Kapellskär mot Mariehamn med M/S Rosella.
14.45 Grill & Roast Table-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe i fartygets buffetrestaurang.
18.00 Ankomst till Mariehamn.
Golftiderna är tillsvidare preliminära men blir det några justeringar lovar Visby Golfklubb lovar att vi
kommer att bli nöjda med de slutliga utslagsklockslagen.
Paketpriset per person för hela det ovanstående arrangemanget är 600 euro i enkelrum och 450
euro i dubbelrum (efter 225 euros GMG-rabatt).
De som önskar förlänga arrangemanget så att det även blir att omfatta en 18-håls runda på någon
bra Stockholmbana på söndagseftermiddagen och så att returresan från Kapellskär till Mariehamn
sker kl. 20.00, är välkomna att göra så mot ett pristillägg om 100 euro per person.
Forts.

Anmälningssätt: Hela paketkostnaden (inklusive eventuellt tillägg för söndagsspel) betalas till GMG:s
ÅAB-konto FI9166010001000041 senast fredagen den 15/6. Återbetalning till följd av eventuell
avbokning gjord senare 29/6 kan komma ifråga bara om avbokningen orsakas av sjukdom.
Finns det frågor har undertecknad alla bra och & snabba svar.
Mariehamn den sextonde januari 2018.
Good Morning Golfers presidium
gm. Henrik Nordström

Telefon: 018-15987, 0457-5267087
E-post: henrik@turist-konferens.ax

