
Klubbresa anordnad av klubben 
 

Klubben har goda kontakter med Leif Svensson som är ansvarig 
på Bandama Golf Club som nu har kommit med ett riktigt bra 
erbjudande till våra medlemmar. Bandama ligger vid en gammal 
vulkankrater ca 600 meter ovan havet. En riktigt bra 
golfanläggning där hotell, klubbhus och bana ligger inom ca 100 
meter.  

Datum: vecka 16 alternativt vecka 17 2020 (eller båda veckorna) 

 

Följande ingår i paketet 

• boende enligt prislistan nedan 

• transfer från och till flygplatsen 

• fri golf 

• halvpension inklusive 2 temakvällar (BBQ AFTON OCH TAPAS AFTON) 
 
Pris för ovanstående 

• dubbelrum med balkong/terrass 645€ per person (pp) 

• enkelrum 749€ pp 

• dubbelrum för enkelrums bruk 910€ 

• dubbelrum utan balkong 595€ pp 

• bokningsavgift 20% av kostnaden vid bokning 

• slutbetalning (resterande 80%) 15 dagar innan ankomst 

• vid avbokning senast en vecka innan ges full återbetalning, senare än en vecka ger 75% 
återbetalning 

• vid bokning två veckor erhålls 15% rabatt på andra veckan 
 
Flygresa 

Flygresa ingår inte utan bokas av var och en enligt egna önskemål. Norwegian har flyg varje dag i 
veckan medan SAS har lite färre avgångar. Man kan även boka flygstolar via t ex Apollo och Ving. 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta Anders Fors på 070-6543380 eller via mail anders.forss99@gmail.com 
 

Antal platser på klubbresan och anmälan 

Det finns möjlighet för upp till 30 personer att delta i klubbresan. Först till kvarn är det som gäller. 

Anmälan görs till Anders Fors (se kontaktuppgifter ovan)  

 

Viktiga datum angående resan 

31/7 Senaste dag för intresseanmälan Till Anders Fors 

1/8 – 31/8 Tid för att ordna med flygresa mm Bokas av var och en 

31/8 Senaste datum för definitiv anmälan Till Anders Fors 

31/8 Inbetalning av bokningsavgift 20% av totalkostnaden. Det 
gåt bra att betala i kronor, använd dagsaktuell €-kurs 

Till Anders Fors via Swish 
eller banköverföring 

15/3 2020 Slutbetalning av resan (resterande 80% av 
totalkostnaden) 

Till Anders Fors via Swish 
eller banköverföring 

Sept 2019 - 
Mar 2020 

Möjlighet att boka resa finns men ingen garanti att det 
finns platser på hotellet 

Kontakta Anders F för 
besked 

 


