60’ER Klubben
SOMMERTUR 10-12 AUGUST 2021
Sommerturen går til Maribo med 2 overnatning på Milling Søpark Hotel, Vestergade 29,
4930 Maribo

Program for turen!
1.dag
Kl. 09.00

ankomst Halsted Klosterhede Golfklub, Maribovej 252, 4900 Nakskov

Kl.10.00

match med gunstart

Kl.19.00

middag, kaffe/te

Der er indtjekning på Søpark Hotel fra kl. 14.00

2.dag
Kl. 07.00

morgenbuffet

Kl.08.00

ankomst til Maribo Sø Golfklub, Refshale Byvej 22, 4930 Maribo

Kl.09.00

match med gunstart

Kl.19.00

afslutningsmiddag, kaffe/te. Præmieoverrækkelse til vinderne af 2-dages matchen

3.dag
Kl.07.00

morgenbuffet, udtjekning og afregning senest kl. 11.00

Der er reserveret dobbeltværelse og enkeltværelse til max. 54 deltagere
Transport er ikke includeret i prisen, det er en kør-selv-tur
Der er et begrænset antal buggies til rådighed, 5 stk. På Halsted Klosterhede Golfklub, og 6-8 stk på
Maribo Sø Golfklub. Leje af buggies er ikke includeret i pakkeprisen. Leje af buggies afregnes med
golflubberne på dagen
Tirsdag d.10 august skal man selv sørge for frokost
Onsdag d. 11 august er der 1 sandwich, som fås på hotellet, includeret i prisen

PRIS:
Prisen er pr.person er kr. 2.260,00 i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse kr. 400,00

Prisen includerer 2 x overnatning, 2 x morgenbuffet, 2kaffe/te, 2 x aftensmenu, 1 x sandwich,
2 x greenfee

Drikkevarer til maden er for egen regning

TILMELDING:
Fra mandag d. 3 maj 2021 fra kl. 08.00 til fredag d. 21 maj 2021 via golfbox, max på 54 deltagere
Ved tilmelding skal der oplyses om der ønskes enkeltværelse og reservation af buggies.
Pladserne tildeles i tilmeldingsrækkefølge

BETALING:
Depositum på kr. 1.000,00 skal være indbetalt SENEST d.21 maj 2021 til 60’er Klubbens konto

Reg.nr. 2275 konto nr. 6890 867 918 eller Mobilpay 21 64 22 19
HUSK!! at anføre navn og medlemsnummer på indbetalingen
RESTBELØBET
kr. 1260,00 for dobbeltværelse, og kr. 1.660,00 for enkeltværelse, indbetalt

SENEST d. 1 juli 2021

AFBESTLLING:
Ved afbestilling tidligere end 30 dage før 10.august 2021 betales 5% af pakkeprisen, og senere end
30 dage for 10.august 2021 betales 100% af pakkeprisen. Kan pladsen ved afbestliling overtages af
en anden, som er medlem af 60’er Klubben, betales pengene tilbage.
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