
Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS fra Stavanger - London t/r
• 23 kg bagasje og 23 kg til golfbagen
• 3 netter i enkeltrom på The Belfry Hotel        
• Frokost
• 2 lunsjer i Sam´s restaurant
• 2 middager på hotellet
• 2 x 18 hull på The Belfry Brabazon Course   
• 2 x 18 hull på The Belfry PGA Course Course
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r

Pris kr 14 995,- per person

Sponsortur med Stavanger GK til England! 
The Belfry | 15 - 18. september 2022

England er reisemålet for sponsorturen til Stavanger Golfklubb i år og nærmere
bestemt The Belfry Hotel & Resort like utenfor Birmingham. Hovedbanen Brabazon
Course er mer kjent som Ryder Cup banen og er benyttet som vertskapsbane for 
matchen mellom Europa og USA hele fire ganger og har dermed hatt flest Ryder Cups.  

The Belfrys golfbaner er alltid i god stand og de tre banene gir en god variasjon av 
parkbaner med forskjellig type hindringer og vanskelighetsgrad passende for alle. 
Brabazon Course er virkelig en test med ondulerte raske greener og strategisk plasserte 
vannhindre og bunkere. Hull 18 var et avgjørende hull i Ryder Cup, noe å bryne seg på.
PGA National Course er en annen type bane med 70 bunkere hvorav mange dype 
greenbunkerne. I tillegg har banen høy rough som vanskelighetsgrad på mange hull. 
Derby Course er den litt enklere og mer åpne banen der vanskelighetsgraden er lavere.



The Belfry Hotel vinner ofte kåringer og i 2019 ble de av World Golf Award kåret
til verdens beste golfhotel og England´s Leading Resort. Hotellet er 4-stjerner og 
ligger på en høyde med utsikt over de tre 18 hullsbanene. Det er bygget over to plan 
med moderne rom og har et flott Spa med innendørsbasseng.

Resorten har et bredt utvalg av restauranter og barer der Sam´s restaurant er 
sportbaren som det naturlige samlingspunkt etter runden eller til lunsj. 
Ryder Grill er der frokosten serveres og også en á la carte restaurant, Rocca´s er en
italiensk som serverer pizza og pastaretter fredag kveld. På lørdag blir det 3-retters 
middag på Ryder Grill i chambre separé. Brabazon Bar ligger i hjertet av hotellet og 
der får man lette måltider og gode drikkevarer utover kvelden. For de som ønsker å 
fortsette kveldene finnes Bel Air nattklubb kun 100 meter fra hotellet – på The 
Belfry har de det aller meste!  

Starttider:
16.09. Brabazon Course kl. 09:00 – 09:50 
16.09. PGA National Course kl. 14:55 – 15:45
17.09. Brabazon Course kl. 09:30 – 10:20
18.09. PGA National Course kl. 08:55 – 09:45

Derby Course kan spilles om 17.09. fra kl. 14:00. Begrensede plasser og ønske om 
spill gjøres under påmeldingen og vil koste kr 410,- ekstra.

Flytidene direkte med SAS:
15.09.  Stavanger – London Heathrow kl. 17:50 – 18:50
18.09. London Heathrow – Stavanger kl. 19:50 – 22:40

Påmelding: klikk her>> NB! Påmeldingsfrist 1. mai.

Mer informasjon:
Kim Sem-Henriksen e-post: kim@sgk.no /926 81 662.  
Golfbreaks kontakt: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / 928 08 800.

https://forms.gle/5DQKUNTLyVD13mLr9
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