GOLFPAKET

VI HAR 12 GOLFSTUGOR ATT HYRA FÖR ETT ELLER FLERA DYGN
Burvik Golf & Resort
0174-434 00 / 430 60
stugbokning@burvik.se

Alla golfstugor har allrum med TV och bäddsoffa, matplats och kök för självhushåll samt wc/dusch. I kök
finns spis med ugn och mikrovågsugn, kaffebryggare med filter. Kylskåp med frysfack.
Alla stugor har direkt utgång till gemensam gård med sittplatser och grillar.
•
•

100 m från 1:a tee och Burviks stora övningsområde.
200m till klubbhus med reception, shop och restaurang med fullständiga rättigheter. Här ställer du bilen och
njuter sen av golfspelet och umgås.

HUS A - När ni är många

HUS B - För vänner och familjen

SÖNDAG-ONSDAG
• Bo 1 dygn, spela 1 dag 650:• Bo 1 dygn, spela 2 dagar 940:• Bo 2 dygn, spela 3 dagar 1.480:• Bo 3 dagar, spela 4 dagar 1.970:FREDAG-SÖNDAG & HELGER
• Bo 1 dygn, spela LÖR alt. SÖN 925:• Bo FRE-LÖR, spela FRE+LÖR 1.250:• Bo LÖR-SÖN, spela LÖR+SÖN 1.350:• Bo FRE-SÖN, spela LÖR+SÖN 1.600:• Bo FRE-SÖN, spela FRE+LÖR+SÖN 1.900:-

Tillägg 200 kr per stuga/ dygn vid bokning för 2 personer i ovanstående
GOLFPAKET 3/10–31/12
• Bo 1 dygn, spela 2 dagar 850:•

Tillägg 100 kr per stuga/ dygn vid bokning för 2 personer i ovanstående
TILLÄGG
• Hyra lakan/handuk 100:-

HUS C - När ni är två

MALTIDER SOM KAN BOKAS SAMTIDIGT MED BOKNING GOLFPAKET (pris per person)
•
•
•

Frukost 85:- Lunch 95:2-rättersmiddag exkl. dryck (minst 8 pers, annars enl. ök) 295:Catering till stuga fr. 125:-/pers

ONSDAG-FREDAG
• Bo 1 dygn, spela 1 dag 695:• Bo 1 dygn, spela 2 dagar 1.020:• Bo 2 dygn, spela 3 dagar 1.560:-

Tillägg 150 kr per stuga/ dygn vid bokning för 2 personer i ovanstående

STARTTIDER kan reserveras samtidigt med stugbokningen. Rapporteras golf-id på samtliga spelare senast
14 dgr innan ankomst skrivs scorekort ut och erhålles vid ankomst.
STÄDNING s.k. normalstädning efter avresa ingår. Hyresgäst skall diska och återställa porslin, möbler etc.
Lämnas golfstugan i sådant skick att mer än sk. normal städning erfordras, utrustning saknas eller skadats
debiteras hyresgästen för uppkomna kostnader.
UTRUSTNING: Kaffebryggare, micro, ugn, spis, kylskåp, porslin, bestick etc för egen matlagning, kuddar,
täcken, toalettpapper finns i golfstugorna. Hyresgäst medtager själv lakan/handdukar, tvål, schampo etc.
och övrig personlig utrustning.
GOLFRESTAURANG med fullständiga rättigheter och catering till stugorna finns i klubbhuset. För bokning
och priser kontakta restaurangen direkt på tel. 0174-430 70.
NYCKLAR: Hämtas och lämnas i klubbhuset. Vid ankomst senare än kl 15.00, ring så lägger vi ut nyckeln.
ANKOMST/AVRESA: Golfstugorna får tas i anspråk ankomstdagen från kl 14.00 och skall lämnas
på avresedagen senast kl 10.00.
BETALNINGSVILLKOR: I samband med vår skriftliga bekräftelse erlägges 10 % av hyresbeloppet/paketpriset dock minst 300 kr, inom 10 dgr. Resterande belopp erlägges senast 14 dgr innan
ankomst.
Vid avbokning av hela bokningen senast 30 dgr innan ankomstdag uttages en avbokningsavgift
motsvarande bokningsavgiften. Vid avbokning av hela bokningen senast 14 dgr innan ankomstdag uttages
en avbokningsavgift om 25% av hyresbeloppet/paketpriset. Vid avbokning senare än 14 dgr innan
ankomstdagen av en eller flera personer inom sällskapet återbetalas ej hyran, återbetalning sker i dessa
fall av i förväg inbetald greenfee. Är banan stängd för spel återbetalas inbetalt belopp.
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