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GO-TO-GOLF er del af paraplyorganisationen  
  GO-TO A/S. Vi har her samlet en række 

rejsebureauer, der hver især har fokus på et spe-
cielt tema eller en speciel destination. På den 
måde opnår hvert bureau en høj ekspertise og 
kan fokusere på det vigtige. Kvalitet, tryghed og 
mindeværdige oplevelser. For dig om det, der 
måtte interesse dig.

GO-TO-ITALY er det ældste selskab i organisa-
tionen. Vi har siden 1988 specialiseret os i at finde 
nye rejsemål i Italien, og vores arbejde har høstet 
stor anerkendelse. Derfor er vi bl.a. blevet kåret til 
verdens dygtigste rejsebureau med Italien som 
speciale af de italienske turistmyndigheder. 

Som et dansk rejsebureau med mange års erfar-
ing og ekspertise får vi lov til at samarbejde med 
nogle af de vigtigste rejseaktører i verden. Det er 
vi taknemmelige for. Derudover er vi naturligvis 
medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og 
er tilsluttet Rejsegarantifonden samt Pakkerejse-
Ankenævnet. Vi har derfor meget at leve op til. 
For din skyld.  

www.GO-TO-ITALY.dk

Direkte fly til Napoli 
Hver fredag /maj til oktoberDansk rejseleder 

Spændende udflugter

Amalfikysten 2011

www.GO-TO-ITALY.dk

Landhuse

Vingårde

Storbyferie

Weekendrejser

Kulturrejser

Badeferie

Golfrejser

Italien på egen hånd
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Thomas Hamilton
Direktør & Partner

Thomas Hamilton er daglig leder af GO-TO-GOLF. Han har arbejdet inden 

for rejsebranchen i en årrække og har bl.a. rejst som guide. De seneste år har 

han arrangeret rejser til mange forskellige golfdestinationer i verden. 

Thomas Hamilton har spillet golf siden 2007 og spiller i handicap 16.

   Når vi siger, at vi
ved meget om golfrejser, 
    er det ikke bare tom snak
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Hos GO-TO-GOLF arrangerer vi golfrejser, fordi  
 vi er dygtige rejsehåndværkere, der er pas-

sionerede golfspillere. Vi ved derfor, hvad der skal 
til for at få den perfekte rejse. Med fokus på golf.

Du skal ikke bruge tid på det praktiske. Det gør vi. 
Med vores mange års erfaring fra rejsebranchen 
i bagagen bestræber vi os på, at alt klapper for  
dig. Fra du pakker din bag, og til du er vel hjemme 
igen med livslange golfminder.

Vi er selv golfspillere, der gerne vil have det bed-
ste ud af hver eneste runde. Vi vil have anderledes 

naturoplevelser, vi vil møde nye mennesker, og 
vi vil udfordres på vores golfspil uden at få for 
mange tæsk derude på banen.

Vi vil have det sjovt, slappe af og være sammen 
med de mennesker, vi holder af. For sådan er golf 
jo.

Her i brochuren kan du læse meget mere om os 
og vores rejser. Du kan også gå ind på vores hjem-
meside, hvor du hurtigt vil erfare, at vi tilhører en 
helt bestemt kategori: De erfarne rejsearrangører, 
der sælger golfrejser, fordi de elsker golf. 

Kim Ferrigno
Bestyrelsesformand & Partner

Kim Ferrigno er direktør for GO-TO A/S. Han stammer fra Italien, hvor morens 

familie gennem generationer har arbejdet med turisme. Han er således vokset 

op i branchen, og startede sit første rejsebureau, GO-TO-ITALY, tilbage i 1988. 

Kim Ferrigno startede med at spille golf i 2003 og spiller i handicap 9.5.



Vi tager kvaliteten af vores rejser meget  
alvorligt. Derfor er GO-TO-GOLF medlem  

af den verdensomspændende organisation  
IAGTO (International Association of Golf Tour  
Operators). 

PGA European Tour organisationen og Virgin  
Atlantic med Richard Branson i spidsen er  
eksempler på medlemmer af IAGTO. 

Knap 1600 golfbaner og resorts, medier og rejse-
arrangører er kommet gennem nåleøjet og har 
fået lov til at blive del af sammenslutningen.

IAGTOs medlemmer forpligtiger sig til at leve 
op til en række etiske regler og retningslinjer 
indenfor bl.a. erfaring, kvalitet og økonomisk for-
måen.

Organisationens code of conduct udvikles 
løbende og overholdes stramt.

Derfor afviser IAGTO hvert år mere end 100 an-
søgere, fordi de ikke kan leve op til de høje stan-
darder.

IAGTO uddeler årligt priser til bl.a. bedste euro-
pæiske og amerikanske golfresort. Ligesom golf- 
spillere som Colin Montgomerie, Annika Sören-
stam og José María Olazábal hører til blandt de 
fremtrædende golfspillere, der har modtaget 
IAGTOs ærespris. 

For os – og for dig – betyder medlemskabet, at vi 
er del af en stor familie, hvor vi altid kan få hjælp 
på destinationen fra de helt rigtige. Nemlig dem, 
der er derude.

  Det borger for
vores ekspertise,
  at vi må være 
medlem af IAGTO
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   Vi følger altid
       din booking 
også den, der er lavet 
   via hjemmesiden

Vores hjemmeside gør det nemt, hurtigt og 
overskueligt for dig at booke din næste 

golfrejse. Fra Celtic Manor i Wales til Hamborg i 
Tyskland.

På forsiden ligger vores aktuelle tilbud. Tjek dem 
løbende – der er gode penge at spare. Finder du 
ikke din drømmerejse her, kan du vælge at søge 
på destination eller din foretrukne afrejsedato. 

På hjemmesiden har vi sammensat rejser med de 
bedste hoteller og golfbaner til dig. Du kan også 
finde matchture eller golfskoler. Print program-
met ud. Så har du et godt salgsargument over for 
dine rejsefæller. 

Har du først besluttet dig for en rejse, kan du 
også booke og betale på hjemmesiden. 

På de fleste destinationer kan vi fortælle dig  
med det samme, hvorvidt der er plads. Ja, du kan  
endda få tilsendt de nødvendige rejsedokumen-
ter. Eventuelle specielle ønsker om hotel og golf-
baner vender vi tilbage med hurtigst muligt. 

Under ”Mine bookinger” kan du logge dig ind 
og følge med i, hvordan din rejse udvikler sig. 
Du kan se, hvad der er betalt og restbeløbet til 
indbetaling. 

Sker der ændringer – f.eks. afgangstider – får du 
automatisk besked. Her kan du også selv foretage 
ændringer frem til 30 dage før afrejsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på go-to-golf.dk. 
Så er du sikker på altid at få de bedste tilbud på 
din næste golfrejse.
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    Vi lægger op til 
store golfoplevelser 
     – på dine vilkår
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Det er vigtigt for os, at du får lige præcis den 
oplevelse, som du ønsker. Derfor er alle 

vores rejser kun forslag og eksempler. 

Faktisk har vi det sjovest, hvis du stiller os en op-
gave. Fortæl os, hvor, hvornår og hvor længe du 
vil af sted. Så går vi i gang.

Vi laver en liste med golfbaner, som passer til 
dig og dit spil. Vi fortæller om den lille café, som 
vi selv besøgte sidste år. Restauranten, som en 
tidligere gæst anbefalede. Hotellet, som vi har 
valgt, fordi personalet er dygtigt og kender golf-
spillerens tanker og behov. 

Måske drømmer du om at køre selv. Og få oplev-
elserne med undervejs. Vi kan f.eks. sende dig 
til Normandiet, Paris, Strassburg. Frankrig er en 
overset golfdestination, der bugner af baner i høj 
kvalitet, smuk natur, vin og god mad. 

Måske vil du gøre stop på et vinslot eller restau-
ranten, du så i Michelin guiden. Vi gør forarbejdet 
– du får oplevelsen. 

Vi har de gode aftaler, priser og forbindelser. Men 
det handler også om at lytte og om tæt samar-
bejde, når vi hjælper dig. Før, under og efter din 
rejse. Du skal vide, at vi er der for dig. 



,,
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Da Olav Munksgaard skulle mødes med en række 
kolleger til en konference i Dublin, var det en 
god lejlighed til også at få spillet lidt golf. Der-
for gik han i gang med at undersøge mulighed-
erne, men blev så enig med sig selv om at få lidt 
hjælp.

”Thomas Hamilton havde selv spil-
let en del i Irland, så han kendte 
banerne godt og kunne hjælpe 
mig med at finde den, der passede 
mig bedst. Samtidig sparede han 
mig for en masse besvær, tid og 
i hvert fald 1500 kroner,” fortæller 
Olav Munksgaard.

Han havde to dage til at spille golf, og det en-
delige valg faldt på Druids Glen. Europas svar på 
Augusta og vært for Irish Open fire år i træk. Her 
blev han parret med tre svenske mænd, der var 
på tur med deres koner.

”Vi hyggede os, som man jo gør, når man møder 
nye mennesker på golfbanen. Samtidig var det 
specielt at opleve en golfbane og et klubhus i 
den kvalitet og standard. Det var helt fantastisk.” 

    Så smukt kan der ikke
være  på en golfbane,
  men tro mig, det var der

Olav Munksgaard
Adm. direktør

For 11 år siden blev Olav Munksgaard overtalt af en kollega til at spille golf. 

Siden har han brugt golfen som ramme for pleje af sit private og forretnings-

mæssige netværk. Torsdagene er helliget herreklubben.

Olav Munksgaard spiller i Ledreborg Golfklub i handicap 10.4.



Vi ved godt, at der findes andet end golf her i  
livet. Trods alt. Derfor tilbyder vi også rejser, 

hvor du kan kombinere golfspillet med andre 
oplevelser. Oplevelser, der gør livet dejligt, og 
som du holder af.

Måske har du også lyst til at besøge et par vingårde 
på din golfrejse til Toscana? På grund af vores  
samarbejde med GO-TO-ITALY har vi stor erfaring 
med rejser dertil og ved, hvor du bør tage hen. 

Måske vil du gerne på en golf- og safarirejse? Vi 
kontakter vores samarbejdspartnere i Sydafrika 
og følger dig på vej.

Drømmer du om at sejle til dine favorit golf- 

destinationer, kan vi også hjælpe dig med det.  
Vi finder båden og tilrettelægger din rute. I Irland 
levner de mange søer og naturområder fan-
tastiske muligheder for at kombinere golf med 
fiskeri eller jagt. Og det endda inden for kort af-
stand. 

Lidenskaben for golf og lidenskaben for mad 
hænger ofte sammen. En tur til Frankrig er derfor 
oplagt for enhver madglad golfspiller. Her finder 
du mere end 500 golfbaner af international stan-
dard, og vil du mere med maden, er en tur på 
kokkeskole måske vejen frem. 

Mulighederne er utallige. Det er dig, der bestem-
mer. Det er dine drømme.
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Vi giver vores gæster det, 
     som vi selv forventer
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Hjemme hos John Dybdal er det kun halvdelen 
af husholdningen, der spiller golf. Derfor kom-
bineres golfrejserne ofte med andre oplevelser. 
Bl.a. til Toscana, hvor der ud over golfen også var 
wellness på programmet. 

”Vi blev simpelthen behandlet som 
romerske kejsere med massage, 
mudderbade og svømmeture i de 
inden- og udendørs termalbade,” 
husker John Dybdal.

Første stop var spa hotellet Grotta 
Guisti i Montecatini Terme. Her 
besøgte John Dybdal en flere mil-
lioner år gammel grotte med sta-
laktitter og naturens eget dampbad. 75 meter 
inde i bjerget. Videre gik det til det femstjernede 
Fonteverde Natural Spa Resort, der er kåret til ver-
dens bedste spa resort. 

Naturligvis blev der på den syv dage lange tur 
også tid til golf. Faktisk nåede John Dybdal at 
spille seks forskellige baner i området omkring 
Firenze.

”Toscana er ud over kunst, kultur, 
oldtidsfund og gastronomi også 
wellness og i særdeleshed golf. 
På smukke, velholdte baner med 
masser af plads.”

      Det var som at 
         være i eventyrland
– fredeligt og meget smukt

John Dybdal
Pensionist

John Dybdal spiller i Harekær Golfklub og er formand for herreklubben.  

Han tager ofte på golfrejser og har de seneste otte år arrangeret en tur til  

Portugal, hvor der deltager mænd og kvinder i alle aldre og handicaps. 

John Dybdal spiller efter ti år i handicap 9.1.



   Vores partnere skal
levere gode historier og 
oplevelser til vores læsere
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Vi bestræber os på at give dig en helt speciel 
rejse. Hver gang. Derfor arbejder vi sammen 

med Teetime.dk, Danmarks største golfportal. 

Teetime gør det muligt for os at sælge golfrejser 
krydret med oplevelser, som ingen anden kan 
give dig. Som nyhedsportal har Teetime.dk tæt 
kontakt med de professionelle golfspillere og til 
golfverdenens journalister og kommentatorer. 

Teetime.dk arbejder tæt sammen med ELM A/S, 
der er en af landets største og mest anerkendte 
arrangører af nationale og internationale golf-
turneringer og golfevents. 

Teetime.dk er også konkurrencer, turneringer, 
nyheder, træningsfif og rejser. Alt sammen med 
golf som hovedtema. Naturligvis. Og kun i sam-
arbejde med de bedste. 

Vi er deres foretrukne rejsearrangør, og det kom-
mer dig til gavn. Så hold øje med vores hjem- 
meside og nyhedsbreve eller klik dig ind på  
teetime.dk. En dag er der måske en rejse til en 
destination, hvor du får mulighed for at møde en 
fra Europa Touren. 

En, der kender alle spillets facetter. En, der kan 
give dig dit livs oplevelse. 
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Familien Snor har altid golf på programmet, når 

de rejser. Også meget gerne for at se de profes-

sionelle spille. Derfor har familien bl.a. været til 

Ryder Cup og til finalen på Race of Dubai med 

GO-TO-GOLF og Teetime. 

”Henrik Knudsen og Leif Nyholm 

var med på turen og kunne give 

os gode råd og fortalte levende og 

spændende om de professionelle. 

De kender dem jo alle sammen – 

også privat.” 

Turen til Dubai var planlagt i detaljer hjemmefra. 

Alligevel fik de 12 deltagere lov til at ændre på 

programmet, da de var ankommet til Dubai. For 

Erika Snor betød det, at hun på fire dage ople-

vede sightseeing, middage, rundvisning i TV 

byen ved golfbanen og spil på tre af områdets 

bedste baner. Faldo, The Els Club og The Majlis. 

Eftermiddagene var sat af til at følge finalen i 

Race of Dubai.

”Vi fulgte alle fire danskere, der 

klarede cuttet. Gik lige ved siden af 

dem og kunne høre, hvad de talte 

om. De har en helt speciel rytme 

og ro, som vi kunne lære meget af. 

Det var helt fantastisk.”

    Det, at man har
spillet banen og så ser den
 i fjernsynet, er helt unikt

Erika Snor
Konsulent

For Erika Snor er golf en familiesport. Hele familien spiller - bedstefar, Erika  

Snor og hendes mand samt de to piger på 10 og 12 år. Hun hjælper ofte til  

i klubbens ungdomsudvalg.

Erika Snor spiller i Køge Golfklub i handicap 31.
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