
Hovslätts Bussresor AB 
För bokning och information tel 036-31 02 60  www.hovslattsbussresor.se 

GOLFRESA GDYNIA/POLEN 
    __5 dagar __ 

Golfresa till Polen är mer än bara en 

golfupplevelse. Fantastisk mat, vänliga 

människor, förstklassiga golfbanor och låga 

priser. Vi erbjuder två golfbanor i absolut 

toppskick. Boka din golfresa genom oss och få 

en oförglömlig golfupplevelse. 
 

Dag 1. Jönköping - Karlskrona ca: 25 mil 

Avresa från Hovslätts Bussresor, Hammarvägen 130 kl 16.30. 

Här kan ni som vill parkera bilen kostnadsfritt.  Vi åker via Nässjö 

och Vetlanda till Karlskrona. Stena Lines färja avgår kl 21.00. Vi 

checkar in i våra hytter och träffas sedan i restaurangen för att 

äta eller bara ta en öl i baren 

 

Dag 2. Gdynia    

Härlig frukost på morgonen innan vi är framme i Gdynia klockan 

07.30. När vi passerat pass- och tull åker vi till Sierra Golf Club 

där första boll går ut klockan ca 11.00. Detta är en bana i 

mästerskapsklass. Även den mest krävande spelare blir 

överraskad över banans välunderhållna greener och fairways. 

Banan är av parkkaraktär med träd, buskar och blommor. Det är 

en sagomiljö som framhävs av charmiga lusthus, bänkar och 

gångbroar. Efter spel kan de som vill duscha, äta och ta en öl. Vi 

åker sedan till Gdynia och checkar in på Hotel Mercure Gdynia, 

ett centralt beläget modernt hotell som erbjuder 300 komfortabelt 

möblerade rum utrustade med TV, telefon, minibar, AC, badrum 

med dusch/badkar. På hotellet finns tillgång till swimmingpool. 

Kvällen är fri för egna upptäckter. 

Dag 3.  Gdynia 

Vi startar på morgonen med frukost. Sedan är det dags för en ny 

runda på Sierra. Efter en bra golfdag åker vi tillbaka till hotellet  

Dag 4.  Gdynia 

Idag blir det tidig frukost och utcheckning innan vi sätter oss i 

bussen och åker mot Sierra Golf Club där första boll går ut 

klockan 11.00.  Efter spel kan de som vill duscha, äta och ta en 

öl. Vi kör sedan till färjelägret för att åka tillbaka med Stena Lines 

färja som avgår kl 21.00 

Dag 5. Karlskrona – Jönköping ca 25 mil 
Frukost på morgonen innan vi kör iland i Karlskrona kl 08.00.  
Vi åker raka vägen hem till Småland och är hemma tidig eftermiddag.                                                                               
Vi hoppas att ni fått med er en massa härliga golfminnen. 

Datum           

24 /8   2022  

Pris 6990: - 

I priset ingår: 
2 Nätter del i dubbelrum 
2 Nätter del i dubbelhytt 
4 Frukost  
3 Greenfee  
Bussresa                        
Färja Stena Line 
Vägskatter  
Bilparkering i Hovslätt 
 

Hyra av golfbil, 490 kr per dag. 

Enkelhytt/Enkelrum 1220:- 
 
(Tillägg: Enkelhytt 320:- ) 
(Tillägg; Enkelrum 900:- ) 

 
Hotel Mercure Gdynia 
Armii Krajowej 22 
81-372  Gdynia Polen 
Tel: +48 58 666 30 40 

 
Medtag giltligt pass och  
covid pass  
 
Valuta : polsk zloty  


