
Se mere om rejsen og Sydafrika her: 
http://bit.ly/jeppesen-sydafrika
For øvrig information og tilmelding, kontakt Peter p.jeppesen@live.dk (5151 0149) 
eller Kenneth hos Golf Plaisir på kbe@golfplaisir.dk (3520 1919)

Information

Vi skal opleve det bedste af Sydafrika og lægger ud på Erinvale, som ligger 
40 minutter fra Cape Town. Erinvale har en spændende historie,  ligger 
smukt omkranset af bjerge og har sin egen Gary Player designede golfbane. 
Erinvale er en skøn base til at slappe af og vi skal besøge Cape Town samt 
smage noget af områdets dejlige vin. Derefter går turen til Fancourt, som er 
et af de ypperste golfresorts i verden!  Fancourt byder på femstjernet hotel, 
fantastisk mad og vin samt nogle af Sydafrikas allerbedste golfbaner!   

Golfen i Sydafrika er af højeste klasse med et fantastisk udvalg af baner. 
Serviceniveauet er helt ekseptionelt og det perfekte klima bidrager kun 
yderligere til mindeværdige golfoplevelser. Vi spiller nogle af de bedste 
baner i Cape Town området. På Fancourt, spiller vi udover Montagu og 
Outeniqua en af Peters favoritbaner, Oubaai, i George området. Der vil også 
være mulighed for (mod tillæg) at spille andre baner, herunder The Links 
på Fancourt, en helt unik og mindeværdig golfoplevelse!  

Se frem til turen som vi garanterer vil byde på uforglemmelige minder i 
dette fascinerende land. I bliver mættet med dejlig mad og skøn lokal vin, 
er omgivet af den smukkeste natur og spiller fantastiske golfbaner i det 
skønneste klima.   

Velkommen! 

PGA Pro Peter Jeppesen, Hørsholm Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Cape Town via   
 Istanbul t/r  (Turkish Airlines)
•  Indenrigsfly Cape Town-George t/r
•  Transport af 30 kg bagage    
 (økonomiklasse) og håndbagage
•  Alle transfers
•  7 nætter på Erinvale Estate (Garden   
 Loft rooms)
•  7 nætter på Fancourt i Luxury rooms  
 (inkluderer morgenmad samt 2 x   
 middags- eller SPA vouchers)
•  Morgenmad på hotellerne samt 2   
 middags- eller SPA vouchers på   
 Fancourt
•  9 runder golf (De Zalze, 2 x Erinvale,  
 Arabella, Steenberg, 2 x Montagu,   
 Outeniqua, Oubaai)
•  Golf med PGA Pro Peter Jeppesen

EVENTUELLE TILLÆG:
Tillæg for enkeltværelse,  kr. 10.000,-
Tillæg for business class,  kr. 16.000,-

Pris per person     

34.995,- 

Oplev Sydafrika med PGA Pro Peter Jeppesen      
Garden Route  |  18. januar - 3. februar 2022

Sydafrika
Med et skønt klima, utrolig smuk 
natur, en fascinerende historie og golf-
baner af ypperste klasse er Sydafrika 
et eventyr, man ikke må gå glip af.


