Golfresa till Skottland 11-19 april 2006.
Tisdag 11/4

Onsdag 12/4

18.00

08.00

10.00

Torsdag 13/4

10.00

15.00

20.00

Avresa från Vännäs/Bjurholm för resa under natten ner mot Göteborg.
Vi åker med vår komfortabla nya buss som har bl.a. skinnsoffa för 16
personer, stort pentry, bekväma stolar med 3-punkts bälten samt ett
ovanligt stort bagageutrymme för vårt bagage!
(se vidare på www.cbuss.se)
Vi anländer till Göteborg och går ombord på Englandsbåten
Scandinavian Seaways. Färjan är djupgående och således gjord för att gå
på öppet hav. På denna båt har vi även tillgång till ”riktig” Tax-free
eftersom båten angör Kristiansand i Norge som inte är med i EU.
Båten lämnar kaj och vi har hytter ombord, äter lunch och vilar lite efter
natten i buss. Middag och lite nöjesliv innan sängdags.
Vi anländer till Newcastle och efter frukost ombord är vi på engelsk
mark. Vi åker nu vänstertrafik och passerar Hadrians Wall, muren mot
Skottland. Detta är en mycket vacker väg upp mot Edinburgh
Vi når vårt vackert belägna The Angus Hotel som ligger i Blairgowrie
strax norr om Perth i Skottland.
Detta är ett område fullt av påminnelser om Skottlands dramatiska
förflutna men också en perfekt bas för att besöka några av de vackrast
belägna golfbanorna i världen! Närmast finns 18-hålsbanor som Alyth
och Forfar. Inom en timmes färd har vi berömdheter som Gleneagles och
Carnouiste. Under eftermiddagen hinner vi kanske med en provrunda.
Middag på hotellet.

Fredag 14/4

Golf

Lördag 15/4

Golf

Söndag 16/4

Golf

Måndag 17/4

Under någon av dessa dagar har vi möjlighet att besöka
något närbeläget Whisky-destilleri samt också tunnbinderi.
.

Tisdag 18/4

17.00

Under förmiddagen lite shopping och därefter åker vi ner mot Newcastle.
Vi är ombord på vår färja igen som tar oss till Göteborg och vi äter
gemensam middag ombord.
Vi anländer till Göteborg och åker sedan natten upp genom Sverige.

Onsdag 19/4

08.00

Ankomst till Bjurholm/Vännäs

15.00

Lite fakta om banorna:

Bana

Hål

Längd

Par

SSS

Alyth
Forfar
Carnouiste
Gleneagles

18
18
18
18

6205
6052
6941
5956-7081

71
69
75
68-72

70
70
74
69-74

Pris:

5.470:- baserat på 35 pers.

.

I priset ingår:

Bussresa med vår Konferensbuss
Färja Göteborg-Newcastle, 2-bäddshytter, frukost och middag båda vägar
Hotell 2-bäddsrum fyra nätter, frukost och middag

I priset ingår Ej:

Green Fee
Luncher och dryck till maten

Valuta:

Engelska Pund som just nu ligger på 14,14

Reservation:

För kostnader som vi inte kan påverka.

Förfrågningar:

Anmälan senast V.6 till Conference Buss eller
Torbjörn Norrman 0935- 20096
Vill Du veta mer så ring någon av oss.
OBS bråttom!!

Övrigt:

Titta gärna på vår buss som finns på hemsida www.cbuss.se,
Klicka på ”vår buss”.

Välkommen till en skräddarsydd resa för Dig som har Golf som intresse.
Med vänlig hälsning
Conny Sjölund

Hemsida: www.cbuss.se

E-post: info@cbuss.se

Tel/Fax: 0935–210 65

Org.nr: 556404-2579

Conny: 070–654 13 75

Conference Buss AB

Solrosvägen 3,

911 35 Vännäsby

