
Ölandsbuss AB Med reservation för ändringar 

 

 

Mölle: golf i Kullaberg 
10.e till 11.e oktober 2020 (två dagar), 2990 kr 

Anmäl ditt intresse på: olandsbuss.se 
 

 
Välkommen att spela golf och slipa din förmåga med Åsa Gottmo mitt i ett naturreservat på 
en bana omgiven av hav och orörd natur! Kullahalvön med sitt vilda Kullaberg och med 
Kullens fyr som ett välkänt landmärke, har gjort trakten känd under lång tid. Endast 75 
meter från 1:a tee ligger det nyligen renoverade Kullagårdens Wärdshus där vi kommer att 
få njuta av fina måltider i en genuin miljö. Att 16 av de 18 hålen bjuder på en vidsträckt 
havsutsikt parat med hur banan använder det naturliga landskapet gör golfupplevelsen 
sällsynt charmig.  

 

I resans pris ingår: 1) Träningsmöjlighet i grupp lett av Åsa Gottmo. 2) Greenfee samt vagn. 3) Resa i 
helturistbuss med extra benutrymme. 4) Del i dubbelrum (enkelrum går att tillgå som tillägg). 5) 
Helpension med två luncher,  trerätters middag, frukost samt ‘aftergolf’ (vi står för första glaset). 



Ölandsbuss AB Med reservation för ändringar 

 

 

Lördag 
Avresedag 

Avgångar: 

06:15 Borgholm resecentrum 

07:00 Påstigning och 
packning på Kalmar GK 

07:30 Avgång från Kalmar GK 

Vi åker tidigt på 
morgonen för att kunna 
njuta av så mycket som 
möjligt av dagen i 
Kullaberg. Efter en 
kortare paus och 
bensträckare vid lämpligt 
ställe under färd 
anländer vi till Kullabergs 
Wärdshus cirka 12:30 där 
vi äter lunch. Efter lunch 

är det träning i grupp 
med Åsa 13:30 till 15:00. 
Sedan är banan bokad 
för spel på 9 hål från 
15:00 och därefter ‘after 
golf’ från 17:00 (vi bjuder 
på första glaset) och den 
gemensamma middagen 
cirka 19:30.  

   

Söndag 
Vi börjar dagen med en 
gemensam frukost på 
Wärdshuset och beger 
oss därefter ut på 
golfbanan för att spela 18 
hål. Efter lunch startar vi 
vår hemfärd 15:00 och 
anländer till Kalmar cirka 
19:30 och Borgholm cirka 
20:15. 

Resan är en paketresa och 
omfattas av paketreselagen. För 
resan gäller Ölandsbuss villkor, 
läs mer på olandsbuss.se. Resan 
genomförs vid minst 24 
resenärer. 


