Välkommen till Wäsby Golfs ställplats!
Bokning, incheckning och betalning för din plats under golfsäsongen 2018:
Bokning sker via receptionen på telefon 08-514 103 50 eller via e-post: booking@wasbygolf.se
Platsen på ställplatsen kostar 300kr per natt. Long-stay (mer än 1 natt) gäller enbart för golfare. Kommer
du när receptionen är öppen betalar du vid ankomsten. Är receptionen stängd betalar du dagen därpå.
Utcheckning sker senast kl 12:00. OBS! Bokar du en golfrunda hos oss betalar du halv ställplatsavgift!

Ställplatsens utrustning:
Vi har byggt enligt specifikation från arbetsgruppen för ”Husbilsdestination Sverige” inkl följande:
 Eluttag. Eget anslutningsdon behövs.
 Tömning av WC- och gråvattentank i servicehuset.
 Påfyllning av färskvatten.
 Dusch i omklädningsrummen. Handduk ingår vid golfspel.
 WC vid markering på områdeskartan.
 Brandsläckare vid servicehuset.
 Källsortering av sopor i fraktionerna pantförpackning, metall och brännbart.

Ordningsregler:
 Dragbil för husvagn ställs på parkeringsplatsen.
 Ställ husbilen/husvagnen inom markeringarna.
 Sopor läggs i rätt fack.
 Husdjur: På ställplats OK och vid golfspel krävs OK från övriga i bollen.

Wäsby Golf – 33 håls spelglädje!
Vår golfanläggning erbjuder 33 hål fördelade på John Deere (18 hål), Nibble (9 hål fullängdsbana) och
korthålsbanan (6 hål) med konstgräsgreener som tillåter spel året om.
Greenfee skall alltid betalas före start i receptionen. Om denna är stängd används antingen
Golfterminalen för kort- och Swishbetalning eller kontant betalning (greenfeekuvert).
För öppettider av shop, reception och kansli se: www.wasbygolf.se

Wäsby golfshop - Golfstore
Stort sortiment för damer och herrar, från nybörjare till proffs.
Brett lektionsutbud och studio där custom fitting hjälper dig till bättre spel via rätt utrustning.
Vi kontrollerar att du har både rätt klubbor och rätt antal klubbor.
Går din utrustning sönder kan vi i allmänhet ordna det på kort tid.

Wäsby golfrestaurang
Wäsby Golfrestaurang är Upplands Väsbys populäraste lunchrestaurang. Restaurangen har fullständiga
rättigheter och serverar även frukost och menyer à la carte.
Generella öppettider (läs på hemsidan för mer information, variationer kan förekomma):
1 maj – 15 augusti 08:00-21:00 Alla dagar i veckan
16 augusti- 30 augusti 08:00-21:00 Alla dagar i veckan
1 september – 30 september 08:00-19:00 Alla dagar i veckan
Övriga perioder har restaurangen öppet på vardagar från kl 08:00 med lunchservering kl 10:00-14:00

Övrigt:
Hjärtstartare finns i receptionen och i restaurangen.
Närmaste akutsjukhus:
Närakuten Löwet http://www.cityakuten.se/sjukvard/narakuten-lowet
Dr Ziegerts Väg 194 89 UPPLANDS VÄSBY GPS N 59° 32.736', E 17° 54.614'
Närmaste apotek: Väsby centrum
Dragonvägen 86 194 33 Upplands Väsby GPS N 59° 31.180', E 17° 54.659'
Pendeltåg:
Med pendeltåget tar det 29 minuter till Stockholms Central. Tågtider: www.sl.se
Tågstationen ligger centralt i Väsby centrum och det finns gott om parkeringsplatser.
Taxi:
Du bokar via Taxi Stockholm 08-15 00 00, Taxi 020-20-20 20 eller Taxi Kurir 08-30 00 00.
Buss till Väsby Centrum/pendeltåg:
Linje 524 mellan Vallentuna station och Upplands Väsby station går på Vallentunavägen – väg 268.
Hållplats finns en bit från infarten till Wäsby Golf. Restid till Väsby Centrum är ca 17 min. Se SL-s
reseplanerare: www.sl.se

Närmaste matbutiker:
ICA Supermarket Glädjen
Sandavägen 2, 194 54 UPPLANDS VÄSBY GPS N 59° 30.845', E 17° 55.712'
ICA Kvantum finns i Väsby Centrum GPS N 59° 31.180', E 17° 54.659'.
Systembolag:
Närmaste systembolag finner du i Väsby Centrum. GPS N 59° 31.180', E 17° 54.659'
Service, gasol och husbil/vagnstillbehör:
Hymer Center by Hansen Caravan Vallentunavägen 401, 194 92 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 08-518 170 00. www.hansencaravan.se GPS N 59° 31.814', E 17° 59.271'

Vi önskar dig en trevlig vistelse på Wäsby Golf!

