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Lørdag den 15. juni – tirsdag 18. juni
Årets sponsor- og netværksrejse med Green2Green går til nogle
af Spaniens ypperste golfbaner, Stadium Course og Tour Course.
Golf resortet, PGA Catalunya, er blandt Europas bedste, hvor
det spritnye Hotel Lavida danner perfekte rammer for klubbens
erhvervspartnere med udsigt til hul 16, hyggeligt samvær, netværk
og golfoplevelser.
Sponsorrejsen er en enestående mulighed for netværk med øvrige
erhvervspartnere, samt hente inspiration i de erhvervsrelevante
indlæg på turen. Arrangementet indeholder alle væsentlige udgifter
inkl. fly, overnatning, forplejning og greenfee.

”Sjældent har jeg fået så meget ud af en netværkstur, både privat
og erhvervsmæssigt. En rigtig god gruppe hvor der både er plads til
støtte, ros, lidt drillerier og ikke mindst nogle rigtig gode snakke. Kan
varmt anbefales til andre!”
– Jesper Gandrup, Robotcenter Danmark, deltager 2017.

OBS: Kun 24 pladser!
Tilmelding til Mads Faber på: faber@srgolf.dk

Silkeborg Ry Golfklub
Ring: 8685 3399 · welcome@srgolf.dk · www.srgolf.dk
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6.850,Vejl. Program:
Lørdag
Kl. 18:40
Kl. 20:40
Kl. 23:15

Check-in i Billund (egen transport til lufthavn).
Medbragt golfbag og leje af trolley inkluderet.
Afrejse Billund, netværk i flyet.
Ankomst Girona – transport til hotel.

Søndag
Kl. 10:00
Kl. 17:00
Kl. 19:00

Løbende start Stadium Course.
Erhvervsrelevante foredrag og indlæg.
2-retters menu inkl. vin, tid til netværk.

Mandag
Kl. 10:00
Kl. 15:00
Kl. 19:00

Løbende start Tour Course.
Nyd solen, sightseeing, netværk
eller ekstra golfrunde U/B.
2-retters menu inkl. vin, tid til netværk.

Tirsdag
Kl. 09:00
Kl. 14:00
Kl. 16:00
Kl. 20:35

Tjek ud og løbende start på Stadium Course.
Evt. frokost (egenbetaling) bad og omklædning.
Transport til Girona lufthavn, netværk i flyet.
Forventet ankomst Billund.

Forbehold for ændringer
All inclusive* pris (momsfri)
Pris pr. person i dobbeltværelse....................................................... kr. 6.850
Tillæg for enkeltværelse....................................................................... kr. 1.000
*All inclusive specialpris inkluderer flybilletter med Ryanair t/r,
bustransport hotel t/r, 3x morgenmad, 2x aftensmad inkl. vin,
3x golfturneringer, evt. ekstra golfrunde, 3x overnatning hotel Lavida,
præmier, trolley og mødelokale med kaffe. Evt. aftensmad i Billund,
frokost, banesandwich o.l. ej inkluderet, 2€ turistskat betales på hotel.

Golfbanerne Silkeborg

I samarbejde med

Sommervej 50, 8600 Silkeborg

Golfbanerne Ry
Skovagervej 200, 8680 Ry

Silkeborg Ry Golfklub – hvor naturoplevelser, afslappet klubmiljø og golf på internationalt niveau går op i en højere enhed.

