
Följ med på en underbar golfresa till 
USA:s äldsta stad i varma Florida! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Augustine, Florida är en av USA:s vackraste städer som 
erbjuder en utomordentlig upplevelse för alla intressen! Var med 

och spela golf på fina och spännande banor. Njut av den 
fantastiska maten, härliga viner och syndiga efterrätter St. 

Augustine har att erbjuda. Koppla av i ett lyxigt dubbelrum på 
stranden med egen balkong och otroligt vacker havsutsikt! Häng 
med på en sightseeing tour genom hela staden och lyssna på en 

expert som berättar den intressanta historien bakom St. Augustine. 
Är shopping ett intresse? Det finns mer shopping än även de bästa 
kan klara av i St. Augustine. Med två stycken Outlet Malls, fyllda 
med 160 populära butiker kan man få mycket för pengarna! Golf, 
mat, dryck, avkoppling, shopping, äventyr, historia, strand, havet, 

sol och värme är bara en del av det som ingår i våra resor.  
 

Vill du vara med?  
 

Vi har satt ihop två olika paket. Första resan går i november och 
andra i januari. Bestäm vilken resa som passar Er och boka nu! 

 
 

Anmäl Er till:    Eller ring: 
mindymattfolk@hotmail.com                          070-311 46 72 (Christian) 

                                     070-564 34 37 (Mindy) 



Resa 1: 

   
11-20 November, 2013 

 
 

Flyg: Tur och Retur: Stockholm - Orlando 
                 (1 resväska + 1 golfbag/person) 
 
Transport: Vi ordnar nästan ALL transport 
*Vill Ni gå ut sent på kvällen och dansa loss får Ni ordna en taxi* 

 
Boende: Del i dubbelrum med egen balkong och havsutsikt 
 
Frukost: Hotellfrukost ALLA dagar  
 
Mat: Vi bjuder på avslutningsmiddag på en av våra favoritrestauranger. 
 
Golf: Vi spelar 6 golfrundor på 4 olika golfbanor inklusive en runda på ’World 
Golf Village’, hem för golfens Hall of Fame! Alla spelar minst en gång med 
PGA Professional, Christian Mattfolk, och får tips under rundan. En stund före 
varje runda kommer Christian att finnas på rangen för tips och råd.    
*Greenfee, golfbil, rangebollar samt instruktion ingår* 

 
Icke-Golfare: Ta med din kompis eller kärlek som inte spelar golf. I St. 
Augustine finns mycket annat att göra och vi hjälper till med planeringen.  
 
Andra aktiviteter: Vi bjuder på en sightseeing tour av St. Augustine samt 
vinprovning hos St. Augustine’s egen vintillverkare. Det är även en perfekt tid 
att handla julklappar! 

 
Paketpris: 

19 995 kr/golfare 

17 195 kr/ icke-golfare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resa 2: 

   
3-14 Januari, 2014 

 
 

Flyg: Tur och Retur: Stockholm - Orlando 
                 (1 resväska + 1 golfbag/person) 
 
Transport: Vi ordnar nästan ALL transport 
*Vill Ni gå ut sent på kvällen och dansa loss får Ni ordna en taxi* 

 
Boende: Del i dubbelrum med egen balkong och havsutsikt 
 
Frukost: Hotellfrukost ALLA dagar  
 
Mat: Vi bjuder på avslutningsmiddag på en av våra favoritrestauranger. 
 
Golf: Vi spelar 7 golfrundor på 5 olika golfbanor inklusive en runda på ’World 
Golf Village’, hem för golfens Hall of Fame! Alla spelar minst en gång med 
PGA Professional, Christian Mattfolk, och får tips under rundan. En stund före 
varje runda kommer Christian att finnas på rangen för tips och råd.    
*Greenfee, golfbil, rangebollar samt instruktion ingår* 

 
Icke-Golfare: Ta med din kompis eller kärlek som inte spelar golf. I St. 
Augustine finns mycket annat att göra och vi hjälper till med planeringen.  
 
Andra aktiviteter: Vi bjuder på en sightseeing tour av St. Augustine samt 
vinprovning hos St. Augustine’s egen vintillverkare. Det är rea efter jul för de 
som är intresserade! 

 
Paketpris: 

20 995 kr/golfare 

18 195 kr/ icke-golfare 

 

 
*Resegaranti på flygstolarna samt transport via Ticket resebyrå.  

Reseförsäkring och avbeställningsskydd finns att lägga till. Kontakta oss för 

mer information* 

Anmäl Er till:    Eller ring: 
mindymattfolk@hotmail.com                          070-311 46 72 (Christian) 

                                     070-564 34 37 (Mindy) 


