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

GOLFRESA TOKARY/ GDANSK  
____________             _________________ ___ 5 dagar ___________________________________________ 

Tokary Golf Club har som den enda 
golfbanan i Polen, ett par 6 hål på 540 
meter.  Golfbanan kännetecknas för sin 
stora variation. På golfklubbens stora 
område finns utöver 18-hålsbanan, ett fint 
träningsområde med driving range, 
chipping-och putting green. Klubbhus med 
en golfshop, samt restaurang som serverar 
lokala rätter. 
En terrass att sitta och njuta och se den 
vackra utsikten över golfbanan.  
Välkommen till vårt nya resmål 2022.  
 

Dag 1. Jönköping - Karlskrona ca: 25 mil 
Avresa från Hovslätts Bussresor, Hammarvägen 130 på 
eftermiddagen. Här kan ni som vill parkera bilen under resan. 
Planerad färdväg från Hovslätt går via Nässjö och Vetlanda 
till Karlskrona. Stena Lines färja avgår klockan 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 
Tokary golfklubb där första boll går ut klockan ca 10.00. Efter 
spel kan de som vill duscha, äta och ta en öl.   
Vi åker till Gdynia och checkar in på hotellet. 

 
Dag 3. Tokary Golfklubb 
Vi startar på morgonen med frukost vi åker vi till Tokary 
golfklubb där första start är klockan 10.00. Banan i Tokary 
kännetecknas av en stor mångfald i form av hål och greener, 
vilket definitivt diversifierar spelet.  
Efter en bra golfdag åker vi tillbaka till hotellet  

 
Dag 4.  Tokary GK 

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

bussen och åker mot Tokary, där första boll går ut klockan 

10.00. Idag en chans att förbättra sina resultat från gårdagen. 

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 klockan 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    

25 maj    2022 

6990: -  

Boka tidig rabatt 300:- innan den 

1 april  

I priset ingår: 
Bussresa                       
vägskatter 
Färja Stena Line  
4 Frukost 
2 Nätter del i dubbelrum 
2 Nätter del i dubbelhytt 
3 Greenfee 
Bilparkering i Hovslätt 
 
Hyra av golfbil, 340 kr per dag. 

Enkelhytt/Enkelrum 980:- 
 
(Tillägg: Enkelhytt 320:- ) 
(Tillägg; Enkelrum 660:- ) 

 
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  
 


