
Rejs med Alvah Routledge til Cape Town 27 februar–9 marts 2020 
En once-in-a-lifetime golfrejse til Sydafrika med fantastiske oplevelser!

Inkluderet i rejsen: (se detaljeret program på næste side)

• Fly Aalborg – Cape Town via Amsterdam inklusive kuffert & golfbag

• 10 nætter i delt dobbeltværelse i luksus villa (der er 2-3 værelser pr villa)

• Morgenmad + 3 frokoster + 6 middage på flere restauranter jvf program

• 4 greenfees på Pearl Valley GC inklusive delt buggy og rangebolde

• 2 udflugtsrunder: De Zalze GC & Erinvale GC

• 3 udflugtsdage til Cape Point, Cape Town samt udflugt i Vinlandet

• Alle transfers

• Træning og spilstrategi med Alvah Routledge

• Svenske Thomas og Anna, som bor og driver dette sted på Pearl Valley 
hjælper med al service på stedet for jer

Pris 21.998 kr pr person

Enkeltværelses tillæg 3.998 kr
Pris for en ikke-golfer er 19.498 kr

Følg med Hjørring GK & Alvah Routledge på en fantastisk rejse til Sydafrika - som ikke har tidsforskel ift Danmark - med 
skønne oplevelser både på og udenfor golfbanen! Et fuldt program venter med spil på tre golfbaner, vinsmagninger, udflugter samt 
frokoster og middage på forskellige restauranter, særligt udvalgte til fantastiske smagsoplevelser. Gør dig parat til en ”once-in-a-
lifteime” golfrejse og masser af uforglemmelige minder! At valutaen i Sydafrika lige nu er historisk lav er kun en ekstra bonus!

Basen på rejsen er pragtfulde Pearl Valley Golf Lodge, lige udenfor byen Paarl omkring 1 time ind i landet fra Cape Town. I smuk 
natur finder du et skønt resort med betagende udsigter. Her bor du i ”The Lodges” som er moderne villaer med stue, tre-fire 
soveværelser og privat badeværelse til hvert soveværelse. Til afslapning kan resortets udendørspool anbefales. 

Golfen spilles på Pearl Valleys egen 18-hullers bane som tilmed er en Jack Nicklaus Signature Golf Course og en af de bedste i 
Sydafrika. Banen blev indviet i 2003 og vandt allerede fra starten anerkendelese og priser for sin høje standard. På rejsen skal du 
derudover spille på to andre golfbaner. De Zalze GC er en populær parkbane og banens layout har udnyttet det allerbedste af de 
smukke omgivelser og den Sydafrikanske natur. Erinvale GC - designet af Gary Player - er ligeledes en af de bedste i landet, og har 
blandt andet været vært for World Cup. Læg dertil en placering i vinlandet med spektakulær udsigt til de omkringliggende bjerge.

TILMELDING KLIK HER >>
NB! Først til mølle gælder. Sidste tilmeldingsdato 30 september - derefter kan prisen eventuelt stige. 
Ved færre end 16 tilmeldte gæster forbeholdes retten til at aflyse rejsen. Max antal gæster på turen er 24.

For mere information og spørgsmål kontakt Alvah Routledge  pro@hjoerringgolf.dk eller 22 45 19 56 
Kontaktperson på Golfbreaks er Ariel Zlotnik  prodk@golfbreaks.com eller 78 77 98 90

Pearl Valley GC

Pearl Valley GC Pearl Valley Lodges En af mange vinsmagninger

https://forms.gle/d8DQeDP6QDML3BhA6
https://docs.google.com/forms/d/1NT24ZvcpSRSTKaavUj-pFFv953wbAi0N00Qac_WjfUM/prefill
mailto:pro@hjoerringgolf.dk
mailto:prose@golfbreaks.com


Dag 1 – 27 februar – Afrejse & ankomst
Afrejse fra Aalborg 06:00 med KLM. Ankomst Amsterdam 07:25
Afrejse fra Amsterdam 10:15 med KLM. Ankomst Cape Town 22:40
Transfer til Pearl Valley, transfertid ca 50 minuter
Check-in i The Lodges

Dag 2 – 28 februar - Golf & middagsudflugt
Morgenmad efterfulgt af 18 huller på Pearl Valley GC + træning
Omkring 18:00 afgang til Maison Wine Estate og restauranten 
Chefs Warehouse til en 8 retters tasting menu

Dag 3 – 29 februar - Golf, picnic & vinsmagning
Morgenmad efterfulgt af 18 huller på Pearl Valley GC 
Omkring 13:15 afgang til Boschendal til en skøn Picnic-frokost og 
efterfølgende vinsmagning
Fri aften

Dag 4 – 1 marts - Udflugtsdag Kap det Gode Håb / Cape Point
Morgenmad 
Udflugtsdag med en guidet tur omkring Kap det Gode Håb. Vi starter med 
at køre mod Cape Town og videre gennem Camps Bay mod Chapman’s 
Peak. Vi stopper undervejs og beundrer den magiske udsigt over Hout Bay. 
Næste stop bliver Kap det Gode Håb og dernæst videre mod Boulders Bay 
og pingvin-farmen. Vi indtager en sen frokost i Fish Hoek inden turen går 
tilbage hjem mod Pearl Valley. 
Fri aften

Dag 5 – 2 marts – Stellenbosch, De Zalze Golf & middag
Morgenmad 
Afgang mod Stellenbosch og 18 huller på De Zalze GC
Efter golfen: Mod Stellenboch, hvor vi går lidt omkring i Sydafrikas ældste 
by inden vi indtager middag på Ernie Els restaurant. 

Dag 6 – 3 marts - Udflugtsdag med vinfokus
Morgenmad 
Afgang mod Franschhoek og Wine Tram. Vi kommer til at besøge fire 
vingårde denne dag og tager et lidt længere ophold på Babylonstoren og 
spiser en udsøgt frokost. På alle fire vingårde har vi vinsmagninger.
Omkring 18:00 kører vi tilbage til dejlige Pearl Valley. Fri aften.

Program 27 februar – 9 marts 2020

Dag 7 – 4 marts - Golf & middagsudflugt
Morgenmad efterfulgt af 18 huller på Pearl Valley GC + træning
Omkring 18:30 afgang til Black Smith og deres prisbelønnede restaurant 
som har en pragtfuld udsigt over vinmarkerne. Dette er en favorit 
restaurant hos lokalbefolkningen og er normalt fuldt booket hele ugen

Dag 8 – 5 marts - Golf på Erinvale
Morgenmad 
Afgang og 18 huller på Erinvale GC
Efter golfen: Turen går tilbage til Pearl Valley
Middag om aftenen på Valley Restaurant i Klubhuset på Pearl Valley

Dag 9 – 6 marts - Udflugtsdag Cape Town
Morgenmad 
Afgang mod Cape Town og Table Mountain. Derefter bliver der et par fri 
timer i Cape Town. I kan feks besøge Robben Island, køre med ”hop-on-
hop-off” busserne eller gå rundt i Bo-Kaap og betragte alle de farvede huse. 
Eller hvorfor ikke bare gå rundt på Waterfront og shoppe lidt, der findes 
omkring 250 butikker og restauranter at vælge imellem.
Omkring 17:30 middag på restaurant Belthazar som ligger perfekt ved 
vandet på Waterfront med skøn udsigt over Table Mountain.

Dag 10 - 7 marts - Golf & udflugtsmiddag
Morgenmad efterfulgt af 18 huller på Pearl Valley GC + træning 
Omkring 18:00 afgang til restaurant Roca. Vi starter med et glas bobler og 
nyder en magisk solnedgang når solen går ned bag bjergene inden vi går op 
til restauranten og nyder en smagfyldt afskedsmiddag.

Dag 11 – 8 marts - Hjemrejse
Morgenmad efterfulgt af fri tid på resortet
Sen afgang til Cape Town lufthavn

Dag 12 – 9 marts – Afrejse og ankomst 
Afrejse fra Cape Town 00:30 med KLM. Ankomst Amsterdam 11:10
Afrejse fra Amsterdam 16:25 med KLM. Ankomst Aalborg 17:40

Erinvale GC

De Zalze GC

Maison Wine Estate

Boschenda Picnic

Kap det Gode Håb

NB! Der tages forbehold for eventuelle tidsændringer i programmet.


