Slot golfophold og bo på banen 13 til 17 maj 2018
I 2018 går golfturen til Tyskland til Schloss Krugsdorf.
Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen
til Polen. Slottets historie går 500 år tilbage i tiden, og dengang blev her opført en ridderborg, som
senere blev til et adeligt slot. I dag er slottet blevet renoveret fra yderst til inderst til glæde for
gæster med forkærlighed for romantik og stemning, og golfentusiasterne kan blandt andet boltre
sig på driving rangen og en 18-huls mesterskabsbane, som ligger naturskønt ud mod
Ueckermünder Heide. Vi bor i det fine slotsanneks med udsigt over slotsparken og golfbanen. Her
bliver der serveret morgenmad og efter middagen om aftenen, vil der være bar. Der er ingen by i
gå afstand men bussen vil en af dagene kører til den nærmeste by som ligger ca. 6 km fra slottet.
Der er stort træningsanlæg og en stor park og vi påtænker at I/vi laver nogle sjove
fællesarrangementer om eftermiddagen efter spil, for dem som lyster.
Vi spiller Texas Scramble, Stabelford og slagspil.
Vi mødes ved kirken i Kvanløse søndag den 13. maj kl. 7.45 og kører mod Gedser med en bus fra
DITO. Vi regner med overfart til Rostock kl. 11.15 og at vi er fremme ved slottet ved 17.00.
Torsdag den 17. maj går turen hjemad med forventet ankomst i Kvanløse ca. kl. 17.30
Prisen dækker:
Fælles bus, 4 overnatninger, 4 x morgenmad, 4 x 3-retters menu, 3 x greenfee og præmier. Der er
ingen drikkevarer med i prisen.
Prisen for dette er:
Pr. person i delt dobbeltværelse:
Pr. person i enkeltværelse:

kr. 3350,kr. 3850,-

Der skal indbetales et depositum på 20% af rejsens pris senest 5. januar til Sparekassen
Kronjylland på Reg. Nr. 6682 konto nr. 0011543561 og det er pr person for dobb. værelse kr.
670,- og enkelt 770,- kr.

Der kan lejes golfbil og trolley som afregnes direkte på stedet af hver spiller. Fri driving rance bolde
Foruden bagage kan der medbringes 1 stk. golfbag pr person. Ingen vogne.

Send en mail med navn + medlems nr. til fam.just@mail.dk senest 31.december, hvis du/I har lyst
til at deltage. Ægtefælle, kærste, ven/inde er selvfølgelig også velkommen, også selvom de ikke er
medlem af Midtgolf og ikke spiller golf. Oplys venligst om du ønsker enkeltværelse og golf bil.
Hilsen
Lene Justesen og Birthe Schack
Læs mere om slottet her: www.schlosskrugsdorf.de

