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Vidbynäs Gård 

En halvtimme från Stockholm är du som i en annan del av världen. 
Här, mitt i Sörmlands böljande landskap vid sjön Turingen, ligger 
vackra Vidbynäs Gård. 
Den pampiga herrgården ståtar på kullen. Snart upptäcker du det 
som är Vidbynäs storhet – vår egen lilla Bullerbygata, 
naturstigarna, kyrkan, butikerna och allt det andra som finns 
samlat kring denna natursköna plats. En liten oas, strax söder om 
Söder. 

Vidbynäs Golf 

Vidbynäs Golf öppnade för spel sommaren 2004 och har idag 36 
hål fördelade på 18-hålsbanorna South Course och North Course 
samt en korthålsbana med sex hål. Banarkitekt är Brian 
Curley,erkänd över hela världen för sina skapelser. 
Vidbynäs Golf erbjuds du en gastronomisk matupplevelse i 
restaurangen. I vår relaxavdelning kan du välja att titta på inspel 
på det 18:e hålet från sköna fåtöljer eller sittande i vår stora bastu 
med panoramafönster ut mot 18:e green på South Course. 
 

Anmälan till fredrick via mail: fredrick.a@pgasweden.golf 
eller telefon 073-993 55 63 

 

 

Resans program  
 

20 april 
- Lättare träning och uppvärmning  
- Spel 18 hål  
- Trerätters middag 
21 april 
- Frukost 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål  
- Trerätters middag 
22 april 
- Frukost 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål  
Övrigt innehåll 
- Relaxavdelning intill klubbhuset 
- Ingår lektioner/träning inför 
resan privat eller i grupp för ett 
värde av 800 kr. Bokning sker via 
Bokadirekt.se  
 

Tillkommer: 
- Transport står du själv för 
- Dryck till maten  
- Enkelrumstillägg 300 kr/natt 
- Rangebollar ingår ej  

 

 

 

Pris 5 790 kr (inkl träning inför resan 800 kr) 

- 3 golfdagar, 2 nätter ink. frukost, middag  
4-6  
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Betalningsinformation från Fredrick  
Vid bokning så får ni en bekräftelse att ni har fått plats på 
resan. Därefter betalar ni träning och anmälningsavgiften  
1 600 kr till Fredrick Andréason på BG 821-1187 eller swish 
123 043 82 67. Resten av resan 4 190 kr + ev. enkelrumstillägg 
300 kr/natt betalas senast 30 dagar innan dvs den 20 mars.  
 
Vid avbokning av resan 14 dagar innan beräknad ankomst så 
återbetalas allt förutom träningsavgiften på 800 kr. Den räknar 
jag med att ni kan nyttja före eller efter resan ändå.   
 
Med Vänliga Hälsningar /Fredrick Andréason 
 
Bokningsinformation från Vidbynäs Golf 
Ni kan kostnadsfritt avboka till 14 dagar innan beräknad 
ankomst. Bokningen blir bindande 14 dagar innan beräknad 
ankomst. 
Om någon i sällskapet blir sjuk och inte kan medverka så 
återbetalas pengarna vid uppvisande av läkarintyg. 
 
Dock så måste en avbokning gällande sjukdom eller skada ske 
minst 24 timmar innan beräknad ankomst, om det är mindre än 
24 timmar kvar vid avbokningstillfället så erhåller man ingen 
återbetalning av det bokade golfpaketet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


