
SEJL PÅ GOLF�CRUISE MED
KØBENHAVN-OSLO

DFDS.DK

Kom forsommeren i møde og deltag på denne unikke golftur op til en af Norges bedste golfbaner. 
Losby Golfklub ligger i naturskønne omgivelser i Losbydalen i Lørensskog Kommune i Akershus 
20 min. kørsel fra Oslo. Klubben har huset flere store turneringer gennem årene. Se mere på 
Losby.no På båden er der på både ud- og hjemrejsen sørget for god mad, drikke og underholdning.

Afrejse onsdag d. 3. juni kl. 16.30 - hjemkomst lørdag d. 6. juni kl. 9.45
Følgende er inkl. i golfpakken:
• Cruise til Oslo t/r, 2 nt. i standard kahyt med 2 single senge på gulv, eget bad/toilet og a/c
• Velkomstdrik ved afrejsen fra København
• Stor dinnerbuffet i restaurant 7 Seas inkl. 1 drik (1øl, 1 gl. vin el. 1 sodavand) til middagen
•  3 retters selskabsmenu i restaurant Blue Riband inkl. ad libitum af drikkevarer til 

middagen: øl, skibets rød/hvidvin og sodavand, 1 gl. dessert vin + kaffe/avec
• 2 x stor morgenbuffet t/r

Og i Norge er følgende inkl:
• Bustransfer fra DFDS terminalen i Oslo til Losby Golfbane t/r
• 2-dages greenfee med turnering på Losby Golfbane
• Hotelovernatning i dobbeltværelse på Losby Golf Hotel med morgenmad
• Middag på hotellet med valgfri drik ( 1 gl. vin, 1 øl el. 1 sodavand) til maden
• 2 x sandwich til golf runderne

Specialpris for medlemmer af KONGEGOLFKLUBBERNE pr. pers. v/2 pers. KUN 4.998,-
Opgradér: Til kahyt med havudsigt kr. 300,- pr. pers. v/2 pers. i samme kahyt.
Commodore Class kahyt med dobbeltseng, tv, køleskab og havudsigt kr. 900,- pr. pers. v/2 pers.

Sejl med på 
unik golftur til Norge

ALL INCLUSIVE

Læs mere og book direkte på dfds.nemtilmeld.dk/112 eller bestil direkte hos DFDS på 
telefon 33 42 30 05 - spørg efter Jesper Kristensen / Stig Johansen hverdage mellem 
kl. 9 � 12. Det koster kr. 100,- pr. ekspedition. Rejsen gennemføres ved min. 25 pers.

VI HAR
40 PLADSER

MED DFDS OG FREDENSBORG GOLF CLUB TIL ALLE MEDLEMMER AF KONGEGOLFKLUBBERNE

VI HAR

BOOK SENEST D. 21�1 2020 


