
 

Mulligan Golf er en del af Green Time Travel Aps. •  Rejsegarantifonden reg. nr. 2572  •  CVR 36491760 

Mulligan Golf  •  A.P. Møllers Allé 9A  •  2791 Dragør  •  Tlf: 88 44 56 66  •  info@mulligangolf.dk  •  www.mulligangolf.dk 

 

 

 

Dagsprogram 

Rejse 2, Golf & Opera: 5. – 10. juli 2020 

5.07: Vi flyver tidligt med SAS til Venedig. og vil være på hotellet omkring kl. 11.00. Slap af eller 

gå 9 huller på Mirabello. Fælles middag kl. 20.00. 

6.07: Efter morgenmaden. 1. runde golf kl. 10.00.  Kl. 18.00 plejer vi at arrangerer nogle taxaer, 

som for 3-4 euro per næse kører os ned til Garda by, som ligger så uendeligt smukt ved søen. Helt 

efter ønske kan vi spise bl.a. deres typiske fiskeret, med fisk fanget i Gardasøen. Er der stemning 

for det besøger vi den berømte strandbar, hvor der rundhåndet serveres drinks af enhver eksotisk 

karakter. 

7.07: Vi holder fri for golf. Vi skal til Verona og lære byen bedre at kende. Et par timers vandring 

med en dansktalende guide. Romeo og Julies balkon, skal nok ses, men er hurtigt overstået. 

Veronas pladser er til gengæld noget at det smukkeste man finder i Nord Italien - Piazza delle Erbe 

og Piazza dei Signori - og så Dante stor og med alvorlig mine - er han lige så vigtig for byen som en 

vis Preben Elkjær - som nu er æresborger - på linje med Dante, og kun de to - efter sigende. 

Efter frokost skal vi til vinsmagning inden vi kl. 18.00 mødes til middag på restaurant Liston 12 på 

Arena Pladsen, som altid forkæler os med en smagfuld italiensk 3-retters menu. Kl. 20.30 går vi til 

vores pladser i Arenaen. Denne aften skal vi opleve Placido Domingo Galla Aften: her er 

oplægget for den aften: 

there will be an unforgettable evening on which the shining star will be Plácido Domingo. In fact, 

the Domingo Opera Night will be a unique opportunity for running through his stellar career by 

means of some of the performances that made him world-famous. 

Hans 50-års jubilæum i 2019, på samme scene var uforglemmelig, så mon ikke han igen gør os 

glade og rørte. 

8.07: Golf dag med en runde kl. 10.00. Resten af dagen på egen hånd. 

9.07: Vi spiller finalen således, at de der har været dygtige og samlet mange point sammen de første 

to dage går sidst ud. Vi mødes kl. 20.00 til en afsluttende middag med præmie uddeling og taler. 

10.07: Hjemrejse om formiddagen vi skal tidligt op - lander i København kl. 11.15.  

Er nogen interesserede i et besøg yderligere i Operaen spiller man "Nabuco" den 9. juli. 

  


