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Bäste golfare!    

Först och främst vill vi tacka dig för ditt intresse i den planerade golf/vinresan till Australien. 

 

Detta blir vår andra resa till Australien. Vi har tidigare haft 17 resor till Nya Zeeland med svenska golfare. 

 

Några mindre justeringar efter första resan blir det så nu ska det vara ett lysande program. 

 

Vi startar i Melbourne för att sen fortsätta upp längs ostkusten, både med flyg och buss. Självklart besöker 

vi Opera Huset i Sydney, Hunter Valley och Yarra Valley med vingårdsbesök, matar Kängeru, myser med 

en Koala samt besöker Stora Barriär Revet. Möjlighet till spel på Royal Melbourne Golf Club, rankad 6:a i 

världen. 

 

Det är långt till avresa och vissa hotell och golfbanor kan bytas ut mot likvärdiga alternativ om det sker 

förändringar vi inte kan styra över. 

 

Läs igenom programmet noga och njut av vad som väntar på er på andra sidan jordklotet. 

Paul Berglund 

som arrangerar denna resa har bott på Nya Zeeland och har bra erfarenhet av Australien. Paul började 

spela golf 1975 på Nya Zeeland och fick 1982 hcp 0. Ass. pro blev han 1984 på Visby Gk på Gotland. Efter 

det följde några år med spel på olika tourer varvat med instruktion. 1989 blev han pro på Götaströms GK i 

Skillingaryd. 1991 anställdes han som huvudtränare på Austerlings Golf på Gotland och i Portugal.  Mellan 

åren 1995 – 1997 arbetade Paul som pro på Gumbalde Gk på Gotland. 1998 - 2006 blev det Knistad Gk  

som Headpro med golfskola. Sedan 2007 finns han på Hooks Herrgård utanför Jönköping. Mellan 1994 

och 2006 drev han golfskola i soliga Algarve vintertid. 

 

             

 

Eddy Eriksson, tränare på Hook och instruktör i Svensk Golf samt alla Superstart Golfskolor, följer med 

som andreman på resan. Både Paul och Eddy spelar med er på alla banor så ni kanske kan få lite bra tips 

på vägen. 
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PROGRAM Alla tider är lokala och prel, 

Australien Golf och Vintour  

25 feb Avresa från Stockholm/Köpenhamn.  

 

26 feb Ankomst Melbourne ,  Transfer till hotellet.  

 

  Inkvartering: Novotel St Kilda, 4 nätter. 

27 feb Vi åker en timme söderut till " The Sunbelt " där fantastiska golfbanor ligger tätt och vi börjar 

med The Dunes Golf Club vilket blir en grym öppning på denna resa. Garanterat inte den 

lättaste banan ni spelat men Jason Day älskar den tydligen.  

       

   

28 feb Vi åker till Yarra vindistrikt och besöker 2 vingårdar. Först Rochford Wines där vi också äter 

en 2 rätters lunch, sen vidare till Oakridge Winery som fått många utmärkelser. 

 

          

   

1 mars Ledig dag: Tid att utforska Melbourne på egen hand. 

Spel kan ordnas på Royal Melbourne, grundad 1891. Banan var en gång rankad 3:a i 

världen men har nu halkat ner till 6:e plats. Här har alla världsspelare spelat och nu kan vi 

också uppleva denna pärla. Presidents Cup har spelats här flera gånger. Meddela oss 

omgående om ni är intresserade av detta!! 
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2 mars Vi lämnar Melbourne och flyger upp till Sydney. Under eftermiddagen besöker vi Sydney 

Tower med en grym utsikt över staden samt Sydney Opera House där vi får en guidad tur. 

 

      

      Inkvartering: Rydges World Square, 3 nätter. 

3 mars Vi spelar på Moore Park Golf Club. En public bana som ligger mitt i stan. 

 

       

 

4 mars Ledig dag att på egen hand utforska denna fantastiska stad. Möjlighet till spel på Bonnie   

Doon Golf Club eller varför inte en dagsutflykt till fantastiska Blue Mountains. 
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5 mars Vi lämnar Sydney och åker upp till Hunter Valley, känt för sina vingårdar. Resan tar 3  

timmar och väl framme så besöker vi Bimbadgen Winery, där vi avnjuter en trevlig lunch 

med vinprovning. Efter lunch besöker vi även Lindemans för ytterligare en vinprovning. 

 

   

                                      Inkvartering: Crowne Plaza, 2 nätter. 

6 mars Vi spelar Hunter Valley Golf Club som ligger vid vårt hotell. Eftermiddagen ledig att ligga 

vid poolen eller besöka någon/några av vingårdarna som ligger runt knuten. 

 

7 mars Vi åker norrut mot Bonville Golf Resort dit vi anländer under eftermiddagen. Vi checkar in 

och slappar resten av dagen. Banan kallas ofta för Australiens Augusta National. 

         Inkvartering: Bonville Resort, 2 nätter 

8 mars Spel på denna otroliga bana där vi har med oss kameran. Golfbil ingår här då avstånden 

mellan hålen är det längsta vi någonsin sett. En grym upplevelse!! 
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9 mars Efter frukost åker vi mot Brisbane där vi anländer runt lunch. 

                           Inkvartering: Pullman Brisbane, 3 nätter 

10 mars  Efter frukost besöker vi Lone Pine Sanctuary där vi kommer nära djur som Koalor samt 

Kängerur.  

                         

  Vidare sen till Indooroopilly Golf Club för spel.  

   

  

11 mars Ledig dag att utforska Brisbane på egen hand. Kanske spel på någon bra bana. 

 

12 mars Vi lämnar Brisbane under förmiddagen och flyger upp till Cairns. Efter incheckning på              

hotellet så kan ni utforska Cairns på egen hand. Casinot ligger över gatan. 

Inkvartering: Pullman International, 3 nätter 

13 mars Direkt efter frukost besöker vi Hartleys Crocodile Adventures där vi på mycket nära håll får 

lära oss krokodilernas hemligheter. 
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Efter krokodilerna vidare till Paradise Palms Resort för golfspel. 

 

  

 

14 mars Ledig dag. En dagsutflykt till Barriär Revet är att rekommendera. 

   

15 mars Vi börjar vår hemresa. För er som vill kan resan förlängas. 

16 mars Landar Arlanda/Kastrup. 
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FAKTA 

Detta ingår i resans pris: 

* Flyg från Arlanda/Kastrup i ekonomiklass, inkl. flygskatter.  

* 30 kg vikt på flyget (inklusive golfbagen) + handbagage 7 kg.  

* Inrikesflyg Melbourne – Sydney 

* Inrikesflyg Brisbane - Cairns 

* Hotell/Motel enligt program, del i dubbelrum. Inkl frukost.  

* Transfers/buss enligt program. Egen chartrad buss!! 

* Greenfee enligt program. ( Möjligheter till mer spel ) 

* Sydney Tower 

* Rundtur i Opera Huset i Sydney 

* Besök på 4 vingårdar med lunch på 2, enligt program. 

* Allt annat i programmet som inte är märkt med tillägg. 

 

 Detta ingår ej i resans pris: 

* Avbeställningsskydd 

* Egna aktiviteter/utflykter. 

* Alla utgifter av personlig karaktär. 

* Försäkringar. 

* Royal Melbourne har gett oss ett prel. besked om spel, mot tillägg. 
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Resans pris  

55.000:-, del i dubbelrum med flyg i Ekonomi klass. Tillägg Business Ca 25.000:- 
 

Vi flyger prel. med Emirates Airlines från Arlanda/Kastrup   

Avdrag för eget flyg: 13.000:-      

Ni som bokar eget flyg kan flyga vilken rutt ni vill, även tidigare om så önskas, men vi samlas i Melbourne 
den 26 feb. Ni lämnar gruppen  15 mars i Cairns. Här kan den som vill ytterligare förlänga sin resa.  

Senare hemresa  med vårt flyg är möjligt för den som önskar.  

Enkelrumstillägg: 12.500:-. Obligatoriskt för de deltagare som reser ensamma. 

Anmälan/Anmälningsavgift  
En anmälningsavgift på 5.000:- per person insättes snarast på B-G 105-8601  ange AUS 2019. 
Anmälningsavgiften är återbetalningsbar fram till 1 september. 2018 Slutbetalning senast 15 dec 2018. 

Reseförsäkring/Avbeställningsskydd 
Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett försäkring. Prata med ert försäkringsbolag om vad 
som ingår i er hemförsäkring. Med ett litet tillägg kan ni oftast få ett bra skydd. ELLER att ni tecknar en 
reseförsäkring med avbeställningsskydd med Europeiska Reseförsäkringar.  

Antal platser  
Maximalt deltagarantal är 34 personer.  

Boende  
Som golfarrangör har vi handplockat fina hotell/motell som vi anser motsvarar våra krav. Ni som rest med 
Pauls Golfskola innan vet att vi väljer boende med stor omsorg, allt för att ni ska få en så bekymmersfri 
golfsemester som möjligt!  Alla hotell har minst 4 stjärnor. 

Egna utflykter/aktiviteter  
En del utflykter/aktiviteter ingår i resans pris. Beställ program. Utflykter utöver programmet är givetvis 
valfria och man betalar för dem man önskar vara med på.   

Visum: För Australien behövs visum innan avresa. Ta absolut inte med mat/frukt eller växter in i  
Australien. Ni blir garanterat ertappad av en söt liten hund i terminalen med böter som följd i BÄSTA FALL!  

Reservationer  
Vi räknar med att göra våra stopp på ut- och hemvägen enligt ovanstående. Vi måste reservera oss mot 
eventuella ändringar. Även datumändringar kan ske om flygbolagets tidtabeller ändras. Vi måste dock 
reservera oss mot oförutsedda händelser såsom en onormalt hög inflation, valutaförändringar och 
skattehöjningar på flyget.                                        

                            

                Anmälan med namn stavat som i passet och er postadress/mailadress/telenummer till: 

                           info@paulsgolfskola.nu  Skriv AUS  2019 på anmälan. Bekräftelse kommer via mail. 

 

             Gravafors Gård 54393 Tibro. Tel 0370- 15674 Bankgiro 105-8601 

             E-post: info@paulsgolfskola.nu   web: www.paulsgolfskola.nu 

             Paul mobil:  070-5847451      
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