
MISSA INTE DETTA!! BINDANDE ANMÄLAN SENAST 22.2! 
 
SLHFs RESA TILL KRETA 29 APRIL – 7 MAJ 2007 
ÄNNU EN SUCCÉRESA MED ALLA MÖJLIGHETER 

1. Studieresa,  mer om studieresan, se sid 4-5 
2. Familjeresa för alla:  golf, se sid 3 och www.crete-golf.gr 
     5-stjärnigt hotell Creta Maris direkt vid stranden med 

         * dykning och andra vattensporter 
         * pool och uppvärmd inomhuspool 
         *health & fitness centre – välutrustat 
         *tennis centre-minigolf-pingis *biljard *bowling* bridgerum etc 
läs mer: www.outofbounds.se se bilder www.maris.gr/hotels/index.htm 
klicka photo gallery, creta maris 
 
Arrangör:  Out of Bounds Golfresor i samarbete med SLHF 
Kontaktpersoner: Kjell Jönsson, SLHF: tel: 441 79 50 e-post Kjell@slhf.nu 
  Jonas Abrahamsson, Out of Bounds: tel.: 505 759 70      
   e-post: jonas@outofbounds.se 
När: 29 april- avresa från Arlanda kl 18.10, ankomst Heraklion 23.05 
   7 maj avresa Heraklion     kl  00.35, ankomst Arlanda   03.25     
  med Apollo 
Priser:        8.410 kr per person i dubbelrum, flygskatt ingår 

   300 kr barn under två år, ej egen flygstol, ingen skatt 
                   4.810 kr barn 2-12 år, flygskatt ingår, i rum med förälder 

I paketet ingår: halvpension (frukost alla dagar samt 5 buffémiddagar) 
  7 nätter i dubbelrum på Creta Maris hotell 
  transfer Heraklion flygplats – hotell t/r  
Valfria tillägg:  2.600 kr deltagande i studieresan (inkl mat och dryck)  

 2.000 kr golf, 6 dagar obegränsad greenfee, inkl golfbil   
               18 hål per dag, transfer hotell-golfbana anpassat 
                 efter  våra starttider, golfbag på flyget 
      195 kr golfbagsförsäkring 
      195 kr per natt enkelrumstillägg 
      400 kr avbeställningsskydd om reskostnad över 10.000  
      250 kr avbest.skydd om reskostnad under 10.000 kr 
                                         350 kr p.p. om Du vill vara helt säker på att Du får ha  

               kvar Ditt rum hela avresedagen inkl middag 
    500 kr dito, om Du har enkelrum 

Vem deltar: SLHFs medlemmar alla kategorier, anställda, anhöriga 
Anmälan:  på blankett, sid 2, senast den 22 februari kl 23.00 

VI HAR 40 PLATSER – FÖRST TILL KVARN…!!  


