1:A Pris i tävlingen!

ETT 2 DAGARS GOLFPAKET I LANGUEDOC FÖR 2 PERSONER!
Languedoc-Occitanie lockar intresserade resenärer med sitt vackra landskap, sin närhet till Medelhavet, sin
mat och framför allt sina viner. Här hos oss får du det bästa av världar, god mat och fantastiska viner, sol och
bad, kultur och historiens vingslag. För våra vinnare av den prestigefyllda tävlingen Golfkampen- Ett slag för
Cancerfonden väntar härliga dagar i en oupptäckt region!
Ni bor fantastiskt hos oss på på Maison D’oc D’or, ett pietetsfullt bevarat chambre d´hotes demeure i den lilla
circulade byn Murviel-Lès-Béziers, endast 20 minuter från flygplats, nära till, golfbanor, vingårdar och
Medelhavet. Vårt chambre d’hôtes är nyligen renoverat med kärlek och eftertanke och inrymt i ett gammal
maison de maître från 1800-talets mitt. Våra individuellt inredda gästrum med tidstypiska detaljer har utsikt över
byn eller vår mysiga trädgård och har privat badrum i direkt anslutning till ert rum. Frukost och middag serveras i
vår vackra trädgård när vädret tillåter eller i vår trevliga matsal. För mer information om Maison D’oc D’or,
besök gärna vår hemsida www.docdor-languedoc.com eller vår Facebooksida
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Ni spelar på två av våra banor och vi bokar era utslagstider efter önskemål,
Saint-Thomas, är en 18-hålsbana med par 72 i väldigt trevlig omgivning, med den typiska garriguen som omger
banan. Banan erbjuder en varierad svårighetsgrad som passar medel till mycket erfarna golfare. På bekvämt
avstånd från ert boende.
Golf du Cap D’Agde håller internationell standard och erbjuder både en 18-hålsbana par 72 och en 9hålsbana, par 27. Banan ligger nära flygplatsen och blickar ut över medelhavet och Agde, en av Frankrikes
äldsta städer, grundad på 600-talet av grekiska bosättare.
Utöver golf, ingår också i paketet en välkomstmiddag och ett vingårdsbesök med vingårdsvandring och
vinprovning, i hjärtat av deras verksamhet, där vi får ta del av hur odling och tillverkning fungerar och deras
filosofi för att tillverka ett fantastiskt vin.

Vinst GOLF-OCH VINPAKET
•
•
•
•
•
•

2 nätters boende i dubbelrum med privat badrum inkl frukost
Transfer till och från Béziers Cap D’Agde flygplats
All transfer (utflykter och golfbanor)
2 Greenfees (Önskas golfbil eller golfvagn tillkommer kostnad för denna)
1 Välkomstdrink och välkomstmiddag komplett med anpassade viner från lokal utvald
vinproducent
1 vingårdsbesök med vinprovning

Önskas enkelrum tillkommer ett tillägg för hela vistelsen av 195€/1900:- SEK. Vinsten ovan är exkl övriga
måltider och drycker, försäkring, avbeställningsskydd samt flygresa. Önskas ytterligare
övernattningar/aktiviteter går detta naturligtvis att boka som tillägg. Eventuell vinstskatt betalas av
vinnaren.

Bokning och giltighetstid
Vinsten är giltig från vinstdagen och t.o.m 31/11 2018. Vid ej utnyttjad vinst förfaller giltigheten efter detta
datum. Bokning kan ske i mån av tillgänglighet. Bokning, komplett med samtliga uppgifter, måste vara oss
tillhanda senast 30 dagar innan beräknad ankomst. Du bokar lättast din resa med oss genom e-post till
docdor.languedoc@gmail.com

Det definitiva och detaljerade programmet är beroende av tillgänglighet och lokala händelser. Det definitiva programmet fastställs och
skickas ut ca 14 dagar innan ankomst. Vissa smärre ändringar i programmet kan komma att ske med kort varsel. Se D’oc D’or’s

resevillkor
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