
 

 

Luksus Sydafrika-tur med Klas Olsson – 

rejs fra den 30. Januar – 11. Februar 2018 

 Tag med Klas Olsson og København golf klub på en tur ud over det sædvanlige. Vi skal 

bla. bo på det luksuriøse 5* Fancourt, opleve den berømte Garden Route og overnatte ved 

et vildtreservat ved Gondwana Game Reserve. Turen inkluderer 12 nætter på fantastiske 

hoteller og 6 runder golf på nogle af de mest udsøgte baner i Sydafrika.  

Resorts 

George – Mossel Bay – Paarl: Turen starter 

med indkvartering på det luksuriøse 

Fancourt. Herefter skal vi bo i et 

vildtreservat, Gondwana Game Reserve, og 

forhåbentlig opleve flere af ’the Big Five’ og 

mange andre af Sydafrikas vilde dyr. Vi 

slutter af på det eksklusive Grande Roche 

Hotel, som tilmed ligger i et kendt 

vindistrikt.  

 

Golf 

I Sydafrika findes der golfbaner for enhver 

smag, lige fra smukke kystnære baner til 

fantastiske parkbaner. På flere baner kan 

man opleve vilde dyr, og ofte står man 

tilbage med oplevelsen af, at smukkere 

natur finder man ikke ret mange steder i 

verden. Vi skal bl.a. spille en Jack Nicklaus 

bane (Pearl Valley Golf Club) samt to af de 

tre berømte Fancourt baner, der rangerer 

blandt Sydafrikas absolut bedste.  

Prisen inkluderer: 

» Fly tur/retur inkl golfbags med Emirates 

» 5 nætter på 5* Fancourt Hotel (B&B) i 

luxury rooms 

» 2 nætter på Gondwana Game Reserve 

med full board og safari – Kwena værelser  

» 5 nætter på 5* Grande Roche Hotel 

(B&B) – suite værelser 

» 1 x Golf på Pearl Valley Golf Club (inkl. 

Buggy) 

» 1 x Golf på Stellenbosch Golf Club 

» 1 x Golf på De Zalze Golf Club 

» 2 x Golf på Fancourt Outeniqua Golf  

» 1 x Golf på Fancourt Montagu 

» Private air conditioned transfers  

» Træning ved Klas Olsson 

» Tillæg for enkeltværelse er 12.000 kr 

 
 

 

35.995 ,- 
 

Klas Olsson på 

klasolsson@me.com eller              

+46 706662204 (Mobil) 

Turen gemmeføres ved min. 12 personer. Sidste frist for tilmelding er d. 15 nov 2017 

Pris per person ved 2 pers. i 

dobbelt værelse: 

 


