
- EXOTISK GOLFRESA TILL KINA -

Vi besöker paradisön Hainan och den 
nya systeranläggningen till världens 
största golfanläggning Mission Hills.
Vi spelar på banor av absolut världsklass, 
där bl.a. World Cup för nationslag spelas.
Vi spelar 5 rundor golf, shoppar, badar 
och äter gott i tropiskt klimat!
Under hela resan bor vi på femstjärniga 
lyxhotell 
I priser ingår flyg med golfbag, hotell, 
frukost, seminarier med lunch, transporter, 
golf med golfbil, ankomstdrink, sightseeing,
avslutningsmiddag och reseledare.

Resan går till 20-miljonersstaden 
Shanghai, där det gamla Kina samsas 
med det moderna Kina – en fantastisk 
upplevelse!
2 seminariedagar i samarbete med 
svensk-kinesiska handelskammaren,
ger en första insikt om import och 
export med Kina samt information om 
att bo och leva i landet. 
Nätverka och skapa relationer.
Studiebesök på tillverkningsföretag 
inom IT.
2 golfrundor i Shanghairegionen på 
banor av högsta kvalité.
Sightseeing, shopping, spa, 
restaurangbesök och egna utflykter.

Kina är den snabbast växande ekonomiska marknaden i världen just nu. 
En viktig metropol är det mytomspunna och mångkulturella Shanghai
- de många möjligheternas stad.
Golfen i Kina har samma explosiva kraft som den industriella och ekonomiska
utvecklingen. Ett bra exempel på det är Mission Hills senaste skapelse, 
en golfanläggning i världsklass på paradisön Hainan.
Nu erbjuder vi dig att följa med till paradiset för både business och golf i ett
unikt program där du kommer att möta en del av framtiden.

Ett arrangemang av:
Go Chinatown International
och Golf Tours

Resan vänder sig till dig som är nyfikna på 
Kina och som har funderingar på att göra affärer 
eller investeringar i landet men också till golfare 
som vill uppleva något extra exklusivt.
En spännande resa för dig som söker något nytt
och annorlunda och som vill uppleva exklusivitet
utöver det vanliga!

EXKLUSIV BUSINESSRESA
SPELA GOLF I KINA

ANMÄL DIG IDAG!

KOMBINERA GOLF MED AFFÄRSRESA

KOMBINERA GOLF
MED AFFÄRSRESA

Välj mellan 3 olika resor
3 - 15 november 2013
3 - 9 november 2013
7 - 15 november 2013

PRISER & DATUM
Resa 1: 3-15 november: 28900 kronor
Resa 2: 3-9 november: 16900 kronor
Resa 3: 7-15 november: 19900 kronor

Tillägg för enkelrum och uppgradering till 
Business Class på flyget.
Deposition 25% vid anmälan. 
Hela resans pris skall vara betald 30 augusti 2013.

FÖR MER INFORMATION & BOKNING
www.golftours.se (välj resa till Kina)
www.golf.gochinatown.se
Ingrid Ericson 0733-70 00 97
Ove Jungbeck 0708-14 43 30

Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll.


