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Member of

•	 Mere	end	1000	destinationer	i	35	lande
•	 Prisgaranti	på	alle	golfophold
•	 Medlem	af	Rejsegarantifonden
•	 Skandinavisk	kundeservice	på	e-mail	og	telefon

Sueno Hotels Golf Belek

Super god og overskuelig hjemmeside!
Jeg bruger jer altid, når jeg skal arrangere en golftur 

og det fungerer upåklageligt – fantastisk service!

–	Johnny	Frandsen

“



Schloss Lüdersburg golfresort ligger lige syd 
for Hamborg i naturskønne omgivelser, mellem 
Elben og Nordheide. To 18 hullers mesterskabs-
baner og to eksklusive restauranter, rummelige 
værelser og en skøn terrasse, hvor man kan 
slappe af efter runden. 

Schloss Lüdersburg scorer høje karakterer fra 
vores gæster med et gennemsnit 9,4 ud af 10!

Her en anmeldelse fra sommer 2019:

Stay	&	Play	–	2	dage
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x greenfeepakke*
Fri adgang til spaområde

Fra 196 EUR 
Prisen er pr. person  
01.01 - 15.04 16.04 - 31.10 
196 EUR 218 EUR Dobbeltværelse
241 EUR 268 EUR Enkeltværelse
10 EUR tillæg for hver højere værelseskategori
10 EUR tillæg pr. nat weekend i dobbeltværelse
15 EUR tillæg pr. nat weekend i enkeltværelse
*dagsgreenfee, polet driving range, snackbox, 
trolley

Schloss Lüdersburg Resort 

Lüdersburg sommer 2019
af Claus Mott
Super ophold og lynhurtig ekspedition af 
Golftyskland/NordicGolfers.com.
Fremragende anlæg og ingen problemer mht. 
teetimes og buggies og evt. flere runder om 
dagen.

“

Hamborg
Fremragende
47 anmeldelser 9,4

Beliggenhed	9,6
Gæsternes favorit

https://www.nordicgolfers.com/schloss-luedersburg-resort/


Velkommen	til	NordicGolfers.com	–	golfrejser	til	over	35	lande

Dine	fordele:	
• Prisgaranti på alle pakker
• Dansk kundeservice 
• Over 1000 baner, hoteller og resorts 
• Golfrejser til mere end 35 lande
• Vi har eksisteret siden 2007
• Medlem af Rejsegarantifonden 

Vi sætter en ære i at hjælpe dig med at 
komme på den perfekte golftur – hver gang.
Dette har vi gjort siden 2007, hvor vi har 
hjulpet danske, svenske og norske golfspillere 
med at skabe overblik over, hvilke golfbaner, 
oplevelser og overnatningsmuligheder der 
findes, når golfrejsen skal planlægges –  
Uanset om turen går til Danmark, Sverige, 
Tyskland eller længere væk.
Hos NordicGolfers.com er du sikker på, at du 
ikke går forgæves.
Vi samarbejder i dag med over 1000 golfbaner, 
resorts og hoteller i mere end 35 lande. Rigtig 
mange af stederne har vi selv besøgt, og vi er 
derfor klædt godt på til at hjælpe dig.
Vores team arbejder hver dag for at give dig 
en effektiv service, helt uden beregning eller 
fordyrende mellemled.
Vi glæder os til at hjælpe dig med din 
næste golftur på www.nordicgolfers.com

Kontakt	os:
NordicGolfers.com
Kirsten Kimers Vej 20
2300 København S
www.nordicgolfers.com
Tlf.: +45 2441 2240 Man–fre kl. 9-16
Generelle henvendelser: 
info@nordicgolfers.com	
Golfpakke henvendelser: 
service@nordicgolfers.com	

Udvalgte saMarbejdspartnere

https://www.nordicgolfers.com/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

golfkueste.de

Book din næste starttid
for golfferie i
Slesvig-Holstein
online

Golfferie i Schleswig-Holstein
3	dage
3 x 18-huller
Spil op til 35 golfbaner
FoR	KuN	119,-	EuRo

5	dage
5 x 18-huller
Spil op til 35 golfbaner
FoR	KuN	179,-	EuRo

Læs	mere	på	www.golfkueste.de

tyskland

Ringhotel Waldschlösschen
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x greenfee – vælg mellem 5 baner
1 x 3-retters menu
1 x 5-retters menu
Fri adgang til wellness

Slesvig-Holsten

PR.	PERSoN		
i	DELt	DoBBELtVæRELSE:

339	€	MaN-toR
369	€	FRE-SøN

45 km fra Padborg

Slesvig-Holsten 32 km fra ItzehoeRinghotel Landhaus Gardels
2-dages	Golfpakke
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
1 x velkomstdrink
1 x 3-retters middag
1 x 4 retters middag
2 x greenfee 

FRa	249	€	PR.	PERSoN
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

(FRE-SøN)

95 km fra TønderBudersand Hotel Golf & Spa – Sylt
SPaR	oP	tiL	15%
Unikt 5-stjernet golfresort i Hörnum, 
Slesvig-Holsten med en 18 hullers links-
bane, spaområde, gourmetmad og eget 
bibliotek.
3 x overnatning
1 x velkomstdrink
3 x morgenbuffet
3 x middag i restaurant Strönholt
Ubegrænset golf
Kaffemaskine og minibar på værelset
Fri adgang til spa
Gratis parkering
Priser er pr. person i delt dobbeltværelse

FRa	820	EuR	
01.04 - 19.04 
01.05 - 13.09

FRa	695	EuR	
20.04 - 30.04 
14.09 - 25.10

FRa	545	EuR	
07.02 - 31.03 
26.10 - 17.12

Slesvig-Holsten

Slesvig-Holsten 80 km fra grænsenGut Apeldör
Six-Pack-arrangement:	
1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x morgenbuffet
1 x middag i Gutshof Restaurant
Fri golf på BIG APPLE og BIG9
Fri sauna og badekåbe
1 x six-pack øl ved check-ud

FRa	130	€	PR.	PERS./DaG		
i	DoBBELtVæRELSE
FRa	170	€	PR.	DaG	
i	ENKELtVæRELSE	

Min.	2	overnatninger
Gælder søn-tors fra 24/4 - 6/10

https://www.nordicgolfers.com/gut-apeldoer-resort/
https://www.nordicgolfers.com/hotel-waldschloesschen/
https://www.golftyskland.dk/soeg-golfpakker/golf-i-slesvig-holsten/
https://www.nordicgolfers.com/budersand-hotel-golf-spa-resort-sylt/
https://www.nordicgolfers.com/landhaus-gardels/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Strengliner Mühle
Golf	Stippvisite
2 x overnatning inkl. morgenbuffet
2 x 3-retters middag 
1 x greenfee Bad Segeberg eller Gut Wensin
1 x greenfee Gut Waldshagen
1 x greenfee Brodauer Mühle eller Curau GC
Fri adgang til spaområde

KuN	289	€	
PR.	PERSoN	
(DB.	VæR)

30 km fra LübeckLübeck

Seeschlösschen Golfanlage
Golfresidenz	Special
2 x overnatning inkl. morgenmad
1 x 2-retters middag eller buffet
2 x greenfee inkl. lejetrolley
Tee-off velkomstgave
Fri brug af wellness (pool, sauna og saltgrotte)

FRa	149	€	PR.	PERSoN

2 km fra Timmendorfer StrandLübeck

20 km fra SchwerinGut Vorbeck 
“Both	Sides”	
2 x overnatning inkl. morgenmad
2 x 2-retters middag
1 x greenfee WINSTONopen Hcp -45
1 x greenfee WINSTONlinks Hcp -36 (-28)  
Unlimited spil på par-3 bane WINSTONkranich
Unlimited brug af øveområde (excl. range bolde)

FRa	275	€	PR.	PERSoN	i	
DELt	DoBBELtVæRELSE

Schwerin

20 km fra SchwerinWINSTONgolf
Home of...
Germany’s best golfer
Germany’s best golf course
Germany’s best sunrises

GREENFEE	FRa:
WiNStoNopen	FRa	85	€
WiNStoNlinks	FRa	128	€

Schwerin

Lübeck 20 km fra LübeckMaritim Clubhotel Timmendorfer Strand
2 x overnatning 
2 x morgenbuffet
2 x greenfee Maritim Golfpark
1 x 3-retters frokost i golfklubben
1 x middag på hotellet
Fri adgang til pools
OBS! Kan ikke bookes på helligdage!

FRa	199	€	PR.	PERS.
i	DoBBELtVæRELSE

FRa	239	€	PR.	PERS.
i	ENKELtVæRELSE

	

Lübeck 20 km fra LübeckPronstorfer Krug
Golf	Special	2	
2 x overnatning 
2 x morgenbuffet
2 x 3-retters aftensmenu
2 x greenfee 
Frokostpakke hver dag 

KuN	230	€	PR.	PERS.		
i	DoBBELtVæRELSE

15	€	tiLLæG	ENKELtVæR.

https://www.nordicgolfers.com/winstongolf/
https://www.nordicgolfers.com/gut-vorbeck/
https://www.nordicgolfers.com/maritim-clubhotel-timmendorfer-strand/
https://www.nordicgolfers.com/seeschloesschen-golfanlage/
https://www.nordicgolfers.com/strengliner-muehle/
https://www.nordicgolfers.com/pronstorfer-krug/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Gut Kaden
Golf	og	Drømme
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x unlimited golf inkl. trolley
Fri adgang til fitness og sauna

Hamborg 29 km fra Hamborg

FRa	239	€	
PR.	PERSoN

Steigenberger Golfresort
treudelberg	Golfbreak
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x greenfee + 2 token
1 x velkomstdrink
Fri adgang til spaområde
15% rabat på spabehandlinger

Hamborg

FRa	267	€	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

15 km Hamborg

Hamborg 55 km fra HamborgCastanea Golfresort
Golf	total
3 x overnatning
3 x morgenbuffet
3 x greenfee
Fri adgang til spaområde
Inkl. 260 bolde til Driving Range

FRa	325	€	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

Sonnenhotel Amtsheide
Heide	Golf	Days
1 velkomstdrink 
Overnatning inkl. halvpension
4 x greenfee med Heidegolfcard
Frokostpakke (ikke ankomstdag)

Hamborg 28 km fra Lüneburg
PRiS	PR.	PERSoN

4	NættER		475	€
5	NættER	559	€	
6	NættER	645	€

Schloss Lüdersburg Resort
unlimited	3	for	2
3 x overnatning
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag eller buffet
4 x greenfeepakke*
5 tokens pr. dag
Fri adgang til spaområde

Hamborg

FRa	420	€	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

60 km fra Hamborg

Hamborg A-ROSA Scharmützelsee
3 x overnatning
3 x morgenmad
3 x middag
1 x greenfee Faldo Course
1 x greenfee Arnold Palmer
1 x greenfee Stan Eby
Fri adgang til 4.200 m2 wellness og fitness

FRa	474	€	
PR.	PERSoN

75 km fra BerlinBerlin

https://www.nordicgolfers.com/a-rosa-scharmuetzelsee-resort/
https://www.nordicgolfers.com/schloss-luedersburg-resort/
https://www.nordicgolfers.com/castanea-golfresort/
https://www.nordicgolfers.com/steigenberger-golfresort/
https://www.nordicgolfers.com/sonnenhotel-amtsheide/
https://www.nordicgolfers.com/gut-kaden-resort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Hamborg Gut Uhlenhorst
Skøn	27	hullers	golfbane	tæt	på	Danmark!
Specialpris til alle danske golfspillere:

GREENFEE	HVERDaG	45	€	(NoRMaL	60	€)
GREENFEE	WEEKEND	55	€	(NoRMaL	70	€)

Kiel 13 km fra Kiel

Rostock 95 km fra RostockSCHLOSS Fleesensee
3 x overnatning inkl. morgenbuffet
3 x greenfee
Ubegrænset golf på 9 huls banen
Fri adgang til SCHLOSS Spa

FRa	447	€	PR.	PERS.		
i	DoBBELtVæRELSE

FRa	642	€	PR.	PERS.	
i	ENKELtVæRELSE

Golfplatz Grömitz
Skøn 18 hullers mesterskabsbane 
(par 73) tæt på den danske grænse. 
Holder altid et flot niveau!

Grömitz

GREENFEE	9	HuLLER	FRa	33	€
GREENFEE	18	HuLLER	FRa	58	€

56 km fra Puttgarden

30 km fra SchwerinSchloss Kaarz
Fairway	to	Heaven
3 x overnatning inkl. morgenmad
2 x 3-retters middag
1 x middag i RESTAURANTkranichhaus
1 x greenfee WINSTONlinks
1 x greenfee WINSTONopen 
1 flaske original Kaarzer æblejuice
Ubegrænset adgang til WINSTONkranich og driving range

FRa	435,50	€	PR.	PERSoN
	i	DELt	DoBBELtVæRELSE

Schwerin

Der Öschberghof Resort
5-stjernet	luksusophold	på	45-hullers	golfresort!

Kulinariske højdepunkter og eksklusivt spaområde  
på 5000m2. Alle værelser og suiter er moderne og luk-
suriøst indrettede og har egen balkon eller terrasse.

Der Öschberghof - Golfpakke 2

3 x overnatning
3 x morgenbuffet
3 x eftermiddagssnack
3 x 5-retters middag
3 x greenfee
Fri adgang til spaområde
Inkl. velkomstdrink samt minibar på værelset

120 km fra Stuttgart

FRa	759	EuR	
PR.	PERSoN	i	
DELt	DB.	VæR.

Stuttgart

SPECiaL	oFFER	
For 6 or more people 

get up to 10 % on the package
between 21.02.– 06.03.2020

Contact:	
nora.maier@oeschberghof.com

https://www.nordicgolfers.com/der-oeschberghof-resort/
https://www.nordicgolfers.com/schloss-kaarz/
https://www.nordicgolfers.com/schloss-fleesensee/
https://www.nordicgolfers.com/golf-landclub-gut-uhlenhorst/
https://www.nordicgolfers.com/groemitz-golf-club/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
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https://www.nordicgolfers.com/castanea-golfresort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Am Golfplatz 3 I Timmendorfer Strand I Germany
Fon +49 (0) 45 03 70440-0 I Fax +49 (0) 45 03 70440-14

info@gc-timmendorf.de I www.gc-timmendorf.de

https://www.nordicgolfers.com/seeschloesschen-golfanlage/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Bo direkte på Golfpark Fehmarn

Lejligheder, hotelværelser,
surfing, kiting, ridning, dykning, camping,

seperat huscamperpark direkte på
Golfpark Fehmarn,

opvarmet swimmingpool
Animation og aftenunderholdning

www.wulfenerhals.de

3 nætter i et sommerhus

på golfbanen inkl.

morgenmad og

fra

golf ubegrænset i 2 dage

på 18-hullers bane

199,00 €
Pris pr. person ved min. 2
personer, plus turist skat

3 nætter på et

hotelværelse inkl.

morgenmad og

golf ubegrænset i 2 dage

på 18-hullers bane

fra

Pris pr. person i delt
dobbeltværelse, plus turist skat

199,00 €

3-stjernet superior hotel
"Sun Island" i Avendorf

Sommerhuse i "Dünenpark"
direkte på Golfpark Fehmarn

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals ·  Wulfen, 23769 Fehmarn
Tel. (0 43 71) 86 28 - 0  ·  Fax (0 43 71) 37 23  · @wulfenerhals.de049- 049- info

DTV, DCC, ECC:

30% green fee rabat for vores gæster, når du bestiller online er der en højere rabat Wulfener Hals

Leading Campings
l

https://www.nordicgolfers.com/fehmarn-golfpark/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG •Zur Alten Hofstelle 1-4
18516 Süderholz •Phone: +49 (0)38326 45 830 •info@golfpark-strelasund.de

•2 overnatning
•2 morgenbuffet
•2 x 3-retters middag eller buffet
 efter kokkens valg
•1 flaske mineralvand på værelset
•2 dagsgreenfee
••1 spabehandling (30 min.)
•Fri adgang til spaområde

forlade indtil 30.11.20
Bestillingskode: Golf & Spa fornøjelser

Skåne
Golf i Skåne – Et sandt golfparadis
At kalde Skåne for et golfparadis er ingen overdrivelse - over 
70 baner venter på den anden side af Øresund og valget er dit. 
Ofte er bare ordet links nok til at gøre danskere interesserede, 
og i Skåne er der flere links-baner i topkvalitet, der holder åbent 
nærmest året rundt. Men du finder også andre golfperler, i form af 
park- og hedbaner.

Noget af det bedste ved Skåne er de korte afstande – her er der 
knap en time fra den ene enden af landskabet til den anden. En 
golfferie i Skåne vil helt sikkert blive en golfoplevelse, som du vil 
huske!

Se alle tilbud fra Skåne her: 
https://www.golfsverige.dk/regioner/skaane/

Barsebäck	Resort

Vasatorps	GK Bokskogens	GK Baastad	GK

https://www.golfsverige.dk/regioner/skaane/
https://www.nordicgolfers.com/golfpark-strelasund/


Fra 103,-
Tag bilen 
til Sverige

Fooore-Sea!
Tag den grønne vej til de svenske greens.
Se mere på forsea.dk/golf 

https://www.golfsverige.dk/quicklinks/forsea-ferries/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Skåne
Araslöv Golf & Resort
1-dags	golfpakke	–	Bo	på	banen
1 x overnatning inkl. morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x greenfee

100 km fra Øresundsbroen

FRa	1595	SEK			
PR.	PERS	i	DoBBELtRuM

Ringsjö Krog og Wärdshus
1 x overnatning
1 x 2-retters middag
1 x greenfee
1 x morgenmad

Skåne

FRa	1210	SEK

50 km fra Malmø

sverige

Örestads GK
På Örestads GK’s store anlæg er der 45 golfhuller 
som giver enorme muligheder. En ægte skånsk 
bane med åben park og typisk hed karakter. Banen 
er kendt for sin høje standard og sit gode ry. 

27 huller + 18 hullers kortbane (Pay & Play)

Skåne 15 km fra Malmø

HaPPy	MoNDayS	
KuN	275	SEK	

(dog ikke helligdage)

Tomelilla Golf, Hotel & Krog
1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x 2-retters middag
1 x dagsgreenfee
Inkl. frit spil på korthulsbanen
Ankomst søndag – torsdag

KuN	1345	SEK		
PR.	PERS.	V/	4	PERS.

KuN	1445	SEK	
PR.	PERS.	V/	3	PERS.

KuN	1545	SEK	
PR.	PERS.	V/	2	PERS.

70 km fra Malmö

Perstorps GK
1 x overnatning på banen
1  morgenmad
1 x frokost
1 x greenfee
Tilkøb en 2-retters middag for kun 250 SEK

790	SEK	PR.	PERS.	
MaNDaG	-	toRSDaG

890	SEK	PR.	PERS.	
FREDaG	-	SøNDaG

50 km fra HelsingborgSkåne

Skåne

Mötesplats Borstahusen
Bo	direkte	på	Landskrona	golfbane	ud	til	øresund!
2 x overnatning i A-hus 
inkl. slutrengøring, sengelinned og håndklæde
2 x morgenmad
2 x bistromenu
2 x greenfee Landskrona GK 18 huller

3.599	SEK	
PR.	PERS.
(v/ 4 pers.)

50 km fra MalmøSkåne

https://www.nordicgolfers.com/ringsjoe-krog-og-waerdshus/
https://www.nordicgolfers.com/tomelilla-golf-hotell-krog/
https://www.nordicgolfers.com/oerestads-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/perstorps-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/arasloev-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/moetesplats-borstahusen/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

153 
golfhål

inom 15 minuter 
från centrum

För mer information: Golfhuvudstaden.se
info@golfhuvudstaden.se

Halmstad-Tönnersjö GK
1 overnatning i Klubhuset 
1 x morgenmad
Ubegrænset golf
Inkl. gratis rangebolde 
Brug koden DG2020 ved booking

Halmstad
SøNDaG-toRSDaG			

950	SEK/DB.	VæR.
1150	SEK/ENK.	VæR.

FREDaG-SøNDaG		
1250	SEK/DB.	VæR.

1450	SEK/ENK.	VæR.

15 km fra Halmstad

Halmstad Halmstad GK
Bo på Hotel Tylösand i gåafstand til banen
1 x overnatning 
1 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x greenfee Halmstad GK
Fri adgang til spaområde

GoLFPaKKE	
FRa	2145	SEK

10 km fra Halmstad C

Halmstad 
Ringenäs Golfresort
Golfpakke Albatross
1 overnatning 
1 x morgenmad
1 x 2-retters middag
1 greenfee

FRa	1695	SEK
PR.	PERSoN	
i	DB.VæR.

10 km fra Halmstad

https://www.nordicgolfers.com/halmstad-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/halmstad-toennersjoe-golf/
https://www.nordicgolfers.com/ringenaes-resort/
https://www.golfsverige.dk/regioner/halmstad/


– Udsigten tager vi ikke ekstra for
Forestil dig at vågne op en solrig morgen og gå ud på hotelværelsets balkon og se ud over havet, og 
udenfor venter 27 smukke golfhuller på dig! 

Ringenäs Golf Resort udfordrer spilleren og er en visuel delikatesse med smukke linjer. Bunkerkanter 
og klippelinjer interagerer med udsigten over havet og gør golfrunden en fornøjelse at spille, uanset 
score. Den smukkeste udsigt over det glitrende hav og Tylön i det fjerne er på højden, hvor alle tre
sløjfer slutter. 

På Ringenäs Golfresort er du tæt på alt – hotellet, 
rangen, banen, restauranten og ikke mindst stranden! 
Hvis du ikke er træt efter golfrunden, kan du også 
benytte lejligheden til at spille padel tennis eller tage 
en cykeltur langs Prins Bertils sti, der snor sig langs 
havet.

Golfpakke	albatross	
• 1 overnatning med morgenbuffet
• 1 greenfee 18 huller
• 1 x 2-retters aftermenu
• Inkl. gratis lån af trolley,  

badehåndklæde og cykel

Fra 1695 SEK pr. person Besøg	følgende	side	for	mere	info:
https://www.golfsverige.dk/ringenaes-resort/

Halmstad

Ringenäs Golfresort 

https://www.nordicgolfers.com/ringenaes-resort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.comAlle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Österlens GK
Golfpakke 1 nat
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x bobler og snacks
1 x greenfee 

FRa	2195	SEK
PR.	PERSoN		i	DELt	LEJL.

100 km fra ØresundsbroenSkåne

Skåne Ljunghusens GK
Når du spiller på Ljunghusens GK, er det altid 
dagsgreenfee! 27 hullers golfanlæg. En af Sveriges 
ældste og få linksbaner.
april: 550 SEK hverdage / 600 SEK weekend
Maj: 600 SEK hverdage / 700 SEK weekend
Juni-aug: 800 SEK alle dage

DaGSGREENFEE	
FRa	550	SEK

30 km fra Malmø

Bedinge GK
Golfpakke tilbud 
2 x overnatning
2 x morgenmad
2 x greenfee
For kun 100 SEK kan du få en fantastisk frokost!

Skåne
KuN	1695	SEK

50 km fra Malmø

Woodlands Country Club
Golfpakke	
Heldagsgreenfee
Baneguide og rangebolde  
Morgenmad og 2-retters menu
Overnatninger inkl. linned, håndklæde  
og rengøring

Skåne
SøNDaG-toRSDaG			
FRa	1495	SEK
FREDaG-LøRDaG		
FRa	1795	SEK

PR.	PERS.	i	DB.	VæR.

35 km fra Helsingborg

Svergies aktiveste gol�acilitet

Sveriges Bedste 
Golfhotel

Fra 2.590 SEK
pr. person

36-GOLFHULLER  | PADEL | TENNIS | LØBEBANER | MOUNTAIN BIKE | SPA 

Bo 3 Nætter og Betal for 2

0485-80 000 • www.ekerum.com 

Velkommen til

300 km fr Malmø

siden 2014

https://www.nordicgolfers.com/bedinge-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/woodlands-country-club/
https://www.nordicgolfers.com/oesterlens-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/ljunghusens-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/ekerum-resort-oeland/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Småland
Isaberg GK
1 x overnatning i egen hytte på banen
1 x greenfee valgfri bane
Frit spil på korthulsbanen og footgolf
Fri adgang til sauna og fitness 

FRa	965	SEK	PR.	PERS.	
SøNDaG	-	toRSDaG	

FRa	1040	SEK	PR.	PERS.	
FREDaG	-	SøNDaG

180 km fra Helsingborg

Värmland Eda GK
Mellem to af de smukkeste søer i Värmland 
ligger Eda – et af Sveriges smukkeste anlæg.
Pakke	1:	1 overnatning, 2-retters middag, morgenmad, 
greenfee og frokost. Fra	995	SEK/pers.
Pakke	2:	2 overnatninger, 2-retters + 3-retters middag. 2 x 
morgenmad, 2 x frokost, 2 x greenfee. Fra	1.995	SEK/pers.

FRa	995	SEK
PR.	PERS.

100 km fra Karlstad

Värmland 85 km vest for Karlstad
Årjängs GK 
Årjängs	Golfpakke	-	Lille	Hytte
Lej 1 lille hytte (20 m2) med tekøkken, 4 sengepladser 
og bad/toilet i klubhuset.
500 SEK pr. nat 1-2 nætter
450 SEK pr. nat 3-6 nætter
2.600 SEK 1 uge

FRa	450	SEK

Skåne
Hinton Golf Club
Velkommen til Skånes største og nærmeste golfklub! 

Vi tilbyder 48 huller på 3 anlæg som alle ligger i 
Malmø:

Rönnebäck – 18 huller
Sofiedals – 18 huller
Kvarnby – 12 huller

At spille hos os er enkelt, I kan køre over og hjem 
samme dag, men I kan også booke en golfpakke på et 
samarbejdshotel i Malmø.

Book på +4640 – 54 25 50 eller info@hintongolf.se

Du kan også booke online fra din telefon på 
Sweetspot app’en.

For mere information gå ind på www.hintongolf.se

5 km fra Malmø

Sankt Jörgen Park
Getaway	Golf	1	
1 x overnatning
1  morgenbuffet
1 x 3-retters middag
2 x greenfee
Fri adgang til poollounge og fitness
Inkl. badekåbe og tøfler

FRa	1950	SEK
PR.	PERSoN	

i	DELt	DB.VæR.

Gøteborg 5 km fra Göteborg

https://www.nordicgolfers.com/eda-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/aarjaengs-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/isaberg-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/hinton-golf-club-roennebaeck/
https://www.nordicgolfers.com/sankt-joergen-park/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Hestravikens Hotel
1 x overnatning inkl. morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x drink til middag
1 x kaffe til middag
1 x greenfee - Isabergs GK

Småland

1	døgn	fra	2130	SEK
2	døgn	fra	3740	SEK

4 km fra Isaberg

VestSverige 130 km fra GöteborgFjällbacka GK
tanumStrand	-	Golfpakke	hverdage	
1 x overnatning 
1 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x greenfee Fjällbacka GK
Fri adgang til fitness

FRa	1345	SEK
PR.	PERSoN	
i	DB.VæR.

SøNDaG-toRSDaG

Båstad Båstad GK
Velkommen til Båstad Golfklub og to baner, der er lige 
så smukke, som de er udfordrende (Top 50 i Sverige) 

Spil på en af de to baner og nyd natten på Hotel 
Skansen, Riviera Strand eller Torekov Hotell. 

En dejlig morgenmadsbuffet er inkluderet i pakken.

FRa	1.895	SEK
PR.	PERSoN
i	DB.VæR.

55 km fra Helsingborg

Best Western Gustaf Fröding
3 x overnatning
3 x Best Breakfast
3 x middagsbuffet eller 2-retters middag
3 x greenfee
Fri adgang til relax og pool

Karlstad 250 km fra Göteborg

KuN	3390	SEK	
PR.	PERSoN

Småland
Isaberg Mountain Resort
Golfpakke	1
1 x overnatning i hytte (ikke hytten Älgen)
1 x 3-retters middag
1 x greenfee Isaberg GK, Kinds GK eller Värnamo GK.

Gælder alle dage v/ min. 2 pers. i samme hytte.

KuN	1.655	SEK

180 km fra Helsingborg

Göteborg
Öijared Resort
Golfpakke	en	nat
1 x overnatning 
1 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
2 x greenfee Nya Banan og Parkbanan
Fri adgang til spaområde og fitness

FRa	1.595	SEK
PR.	PERSoN	
i	DB.VæR.

35 km fra Göteborg

https://www.nordicgolfers.com/best-western-gustaf-froeding/
https://www.nordicgolfers.com/hestravikens-hotell/
https://www.nordicgolfers.com/isaberg-mountain-resort/
https://www.nordicgolfers.com/oeijared-resort/
https://www.nordicgolfers.com/baastad-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/fjaellbacka-golfklubb/


SKYRUP GOLF & HOTELL 
- Høj kvalitet til lav pris
På en af Skånes smukkeste golfbaner finder du hotellet med aner fra 1400- tallet. Du finder os i nord-
skåne tæt på Hässleholm, ca 1 time fra Øresundsbroen og 45 min fra Helsingborg. Golfanlæget er præ-
cis den idyl, man kan tænke sig med smuk natur og enestående udsigt over golfbanen og Finjasøen. 
Hele atmosfæren er fyldt med skånsk lune. 

I en smuk bygning fra 1700-tallet med moderne karakter finder du hotellet med 65 senge, restaurant, 
reception, konference, shop, lounge og bar. Anlægget er nænsomt renoveret, så det møder dagens 
behov, men samtidigt beholder vi den æstetiske karakter.

Golfbanen som blev etableret i 1978 er en blanding af skov, sø og parkbane med udsigt over Finjasøen 
som ved flere af hullerne skaber en smuk ramme. Selv om vores greens er vores adelsmærke og de hol-
der mesterskabsklasse, er det stadig helheden, som en smuk natur, afvekslende golfhuller, høj finish og 
spændende layout, som gør at vores golfbane er anerkendt og besøges af over 25.000 gæster pr år.

I vores restaurant Kreugersalen med det imponerende loft som har sin oprindelse fra Drottinghols 
Slott, serverer vi middage som holder høj kvalitet med råvarer efter sæson.

Varmt velkommen til Skyrup Golf & Hotell

Sådan får du et tilbud eller booker:
E-mail:	service@nordicgolfers.com
telefon: +45 2441 2240

VoRES	PRiSVæRDiGE	GoLFPaKKE
1 x greenfee
1 x hotelovernatning
1 x 2-retters middag
1 x morgenmad

Fra 1095 SEK pr. person 
i delt dobbeltværelse

Besøg	følgende	side	for	mere	info:
www.golfsverige.dk/skyrup-golf-hotell/

https://www.nordicgolfers.com/skyrup-golf-hotell/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Ett av Sveriges
bästa och
trevligaste
golfpaket!

RING ELLER BOKA ONLINE!
Tel. +46 (0)44-716 00  | www.araslovgolf.se

Vi skapar stora upplevelser! 
Välkommen att boka ett golfpaket med golf, mat och

boende. Som golfpaketsgäst har du alltid heldagsgreenfee,

tillgång till spabad, gym och bastu. 

PS. Kommer du med flyg eller tåg?
Vi hämtar dig!

ARASLÖV GOLF&RESORT

2 BANOR /  2  HOTELL
BASTU | SPABAD | UTEGYM  |  RESTAURANG

BAR | LOUNGE  |  KONFERENS  |  SVINGSTUDIO

PASSA PÅ!
BOKA TID I  NYA
GOLFSKOLAN!

Araslöv har skapat en Golfskola för att ut-
veckla din golf, oavsett din nivå. Din tränare 

är PGA Professional Marcus Lindell, som med 
sina 20 år som tränare, garanterar dig mer 

förståelse och större kunskap i ditt golfspel.

Annons NordicGolfer A4.indd   1 2020-02-03   10:11

https://www.nordicgolfers.com/arasloev-golf-resort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Skåne 10 km fra Malmø
Bokskogens GK 
Ligger i udkantet af Malmö og har i mange år 
været kendt som en af Sveriges bedste 36-hullers 
golfbaner med let kuperede fairways, velplacerede 
vandhazarder og fairway bunkers.

GREENFEE	
FRa	500	SEK

Degeberga Widtsköfle GK
Degeberga Widtsköfle golfbane er en let 
kuperet hedbane, som er skotsk inspireret. 
En bane som skal prøves, da man ikke finder 
lignende i Norden.
Læs mere på www.dwgolfklubb.se

Skåne

iNDKVaRtERiNG		
PÅ	BaNEN	FRa		

250	SEK	PR.	PERS.	

80 km fra Malmø

Skåne
Kävlinge GK
Smuk 18 hullers parkbane beliggende ved 
Kävlingeå i Skåne
Vært	for	SM	2019
Specialpris for grupper

GREENFEE	
FRa	275	SEK

30 km fra Malmø

30 km fra MalmøSkåne Barsebäck Resort
Golfpakke	Masters	Course
1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x 2 retters middag
1 x greenfee Masters Course
Tillæg på 125 SEK i perioden 23.04 - 19.06 og 21.08 - 30.09

KuN	2185	SEK

Skåne
Lydinge Golf Resort
Lydinge Golf Resort ligger i udkanten af Helsingborg og er det 
perfekte resort, hvis din golftur går til Skåne i Sverige. Lydinge Golf 
Resort er bare blevet bedre og bedre over de sidste par år. Den hyg-
gelige atmosfære, den skønne egnsmad med nogle af Skånes bedste 
råvarer og en golfbane i skønne omgivelser er alt sammen med til at 
flere og flere vælger at besøge resortet.
1 x overnatning
1 x morgenmad 
1 x greenfee

KuN	1159	SEK	PR.	PERSoN	
i delt dobbeltværelse mandag - torsdag
KuN	1319	SEK	PR.	PERSoN	
i delt dobbeltværelse fredag - søndag

NYHED! Sveriges nyeste golfhotel

https://www.nordicgolfers.com/lydinge-resort/
https://www.nordicgolfers.com/degeberga-widtskoefle-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/kaevlinge-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/bokskogens-golfklubb/
https://www.nordicgolfers.com/barsebaeck-resort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

danMark

Comwell Korsør
Golfophold 2020 på 4-stjernet spahotel
Bo på banen!
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag eller buffet efter køkkenets valg
1 x greenfee – Spil på Korsør GK

Korsør
KuN	1.230	DKK

PR.	PERS.	i	DB.VæR.

Kokkedal Slot Copenhagen
Golfpakke 1
1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x greenfee Kokkedal GK

Nordsjælland
FRa	1175	DKK

PR.	PERS.	i	DB.VæR.

FRa	1450	DKK
PR.	PERS.	

i	ENKELtVæRELSE

30 km fra København

Giestgivergaarden Phønix
Giestgivergaarden Phønix Golfophold
1 x overnatning inkl. morgenmad
Book teetime   Greenfee tillæg
Storåbanen Holstebro (3 km)  Fra 350 DKK
Skovbanen Holstebro (10 km)  Fra 400 DKK
Trehøje GK (15 km)   Fra 350 DKK
Herning GK (35 km)   Fra 350 DKK

Holstebro
KuN	499	DKK

PR.	PERS.	i	DB.VæR.

KuN	898	DKK	
i	ENKELtVæRELSE

Hotel Bretagne
Golfophold
1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x 3-retters middag
1 x greenfee til Hornbæk GK eller Gilleleje GK

Hornbæk
FRa	1.095	DKK

PR.	PERS.	i	DB.VæR.

50 km fra København

Lübker Golf Resort
Golfophold 1 overnatning
1 x overnatning i feriebolig
1 x morgenmad
2 x greenfee
Inkl. sengetøj, håndklæde og slutrengøring

Aarhus
FRa	1.190	DKK

45 km fra Aarhus

Great Northern
Birdie Pakke
1 x overnatning
1 x morgenmad
1 x frokost
1 x 3-retters middag
1 x greenfee

Fyn
HVERDaGE:

KuN	2300	DKK	

WEEKEND:
KuN	3000	DKK	

PR.	PERS.	i	DB.VæR.

20 km fra Odense

https://www.nordicgolfers.com/comwell-korsoer/
https://www.nordicgolfers.com/kokkedal-slot-copenhagen/
https://www.nordicgolfers.com/giestgivergaarden-phoenix/
https://www.nordicgolfers.com/hotel-bretagne/
https://www.nordicgolfers.com/luebker-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/great-northern/


portUgal

Quinta do Lago Resort 
Stay & Play 3 nætter – Magnolia Hotel
3 x overnatning
3 x morgenbuffet
2 x greenfee
1 x middag
Fri adgang til spaområde
Inkl. transport til/fra banerne

Algarve
FRa	351	EuR

15 km fra Faro Lufthavn

spanien

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Resort
Golfbreak – 3 nætter, 2 greenfee
3 x overnatning inkl. morgenbuffet
2 x greenfee inkl. trolley
90 minutters adgang til spa pr. dag
Fri adgang til Casino Paralada inkl. 1 drink

Barcelona
PR.	PERSoN	

377	EuR/DB.	VæR.
587	EuR/ENK.	VæR.

søndag til fredag
Gælder	ikke	juli	-	august

145 km fra Barcelona

Lauro Golf Resort 
Long Stay - 28 nætter
28 x overnatning i lejlighed med 2 soveværelser 
2 badeværelser
Ubegrænset greenfee
Højsæson: 17.02-12.04 | 05.10-29.11
Ml. sæson: 01.01-16.02 | 13.04-14.06 | 07.09-04.10 | 30.11-31.12
Lavsæson: 15.06-06.09

Malaga
FRa	2.550	EuR
PR.	LEJLiGHED

(lavsæson)

20 km fra Málaga

Golf Torrequebrada
Der er altid en grund til at komme retur!
Dagligt ”Last minute” tilbud fra 40 €
Spil 5 runder golf og få en runde gratis!
Rabat ved spil igen inden for 7 og 10 dage
Køb 10 greenfees fra 595 €
Spørg evt. efter vores golf- & hotelpakker

Malaga
GREENFEE		
18	HuLLER	
FRa	75	€

25 km fra Málaga

La Cala Golf Resort
La Cala Golf Resort - Golfpakke 1
3 x overnatning
3 x morgenmad
2 x greenfee

Malaga
FRa	266	€
PR.	PERS.	

i	DELt	DB.VæR.

35 km fra Málaga

Vilnius Grand Resort
Stay & Play
3 x overnatning
3 x morgenbuffet
2 x greenfee The V Golf Club
Fri adgang til spaområde

Litauen
FRa	225	€
PR.	PERS.	

i	DELt	DB.VæR.

Vilnius

litaUen

https://www.nordicgolfers.com/hotel-peralada-wine-spa-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/lauro-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/golf-torrequebrada/
https://www.nordicgolfers.com/la-cala-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/vilnius-grand-resort/
https://www.nordicgolfers.com/quinta-do-lago-resort/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

tyrkiet

Cornelia De Luxe Resort

7 x overnatning med All Inclusive
Ubegrænset golf på Faldo GC 
Fly fra København/Billund inkl. golfbag
Lufthavnstransfer

FRa	6.644	DKK	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

Sueno Hotels Golf Belek

7 x overnatning med All Inclusive
Ubegrænset golf på Sueno GC 
Fly fra København/Billund inkl. golfbag
Lufthavnstransfer

FRa	7.097	DKK	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

Kaya Belek Hotel

7 x overnatning med All Inclusive
Ubegrænset golf på Kaya GC 
Fly fra København/Billund inkl. golfbag
Lufthavnstransfer

FRa	6.047	DKK	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

Titanic Deluxe Golf Belek

7 x overnatning med All Inclusive
3 x greenfee på Titanic GC
Fly fra København/Billund inkl. golfbag
Lufthavnstransfer

FRa	7.095	DKK	PR.	PERSoN	
i	DELt	DoBBELtVæRELSE

https://www.nordicgolfers.com/destinationer/tyrkiet/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Udforsk og spil golf i hjertet af Bohemia
Når du tager på en tur fra den tjekkiske hovedstad, vil du opdage en helt ny verden, hvor du kan bo i dagevis. 
Regionen Central Bohemia kan prale af flodkløfter, slotte, historiske byer, tætte skove og landområder. Og selv-
følgelig de bedste golfbaner i landet. Nyd vidunderlige dage fuld af kulturel udforskning, naturlig skønhed ... og 
fantastisk leg.

Lige uden for Prag er der et væld af attraktioner, som du kan opdage. Og ”lige udenfor” betyder normalt kun 
en 30-minutters tur med tog. Der er flodkløfterne i floderne Vltava, Sázava og Berounka, som giver et fantastisk 
landskabsdrama. Der er sletterne med horisont-stående marker langs Labe-floden. Der er overjordiske sand-
stenformationer i Kokořínsko-regionen. Og der er en række kulturelle monumenter såvel som kongelige byer 
som Slaný, Kolín, Mělník, Kutná Hora, Nymburk, Rakovník. Det bedste er, at du kan kombinere alt dette med golf.

Når du besøger Karlštejn-slottet for at nyde den romantiske teft i denne middelalderlige private bopæl for 
romerske kejser og den tjekkiske konge Charles IV og det fascinerende landskab i den tjekkiske Karst, tager det 
kun en krydsning af floden Berounka for at nå golfbane Karlštejn. Dens romantiske baggrund, varieret ter-
ræn, en naturlig kløft og omfattende bunkere skaber en meget attraktiv ramme for at begejstre selv den mest 
krævende golfspiller. Arkitekterne, Les Furber og Jim Eremek, tog deres motto “en let bogey, men en vanskelig 
birdie.”

Ikke langt væk ligger Albatross, en mesterskabsbane som tester dine golffærdigheder. designet af Keith 
Preston beliggende i et bølget terræn. Regelmæssigt vært for europæiske turneringer. Husk: den virkelige ud-
fordring på denne bane er det korte spil. Omvendt giver hvert hul dig flere muligheder. Den tredje store golf-
bane i området ligger lige i udkanten af den kongelige by Beroun.

På vej syd for Prag må man ikke gå glip af slottet Konopiště, den sidste bopæl af ærkehertug Franz Ferdinand 
fra Østrig. Og det tilstødende Golf & Spa Resort Konopiště, et af de største tjekkiske golf resorts. Radecký 
18-hullers mesterskabsbane er følsomt placeret i det blidt bølgende landskab med en charmerende skovsek-
tion, masser af bunkere, vandhazarder og store ondulerede greens. Den anden 18-hullers bane, d’Este, er lidt 
kortere og kendetegnet ved brede og velformede fairways med ekspansive og skulpturerede greener.

Rejser du videre langs Sázava-floden, ankommer du til Panorama Golf Resort med tre bemærkelsesværdige 
9-hullers sløjfer beliggende i de fortryllende naturlige omgivelser nær den lille by Kácov. Sløjferne kan spilles i 
enhver kombination. Et ekstra plus: klubhuset har vundet en prestigefyldt arkitektonisk pris!

Der er ingen ende på at tilfredsstille en golfspillerens behov i regionen Central Bohemia: du kan nyde at spille 
midt i de bjergrige skove i Poděbrady, prøv Loreta Golf Club Pyšely, eller prøv vores hemmelige tip: Ringhoffer 
Golf Club, en hyggelig 9-hullers bane i parken ved Štiřín-slottet. Og endnu en bonus: På de fleste golfresorts er 
der luksuriøse indkvarteringsfaciliteter, så du kan bo og nyde morgenen på banen.

tjekkiet

Karlštejn

Beroun Golf ResortPanorama Golf Resort

https://www.nordicgolfers.com/destinationer/tjekkiet/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Usa

Van Der Valk Golf Resort
Golfpakke - 7 dage
7 x overnatning i villa
Reduceret greenfee til 9 forskellige golfbaner
Inkl. fly, billeje og leje af golfudstyr
Prisen er pr. person ved 6 personer i delt villa

Florida
FRa	7.995	DKK

115 km fra Orlando

Wannara Hua Hin
Golfophold	Wannara	Hua	Hin
13 x overnatning
13 x morgenmad
6 x greenfee
Fly og bagage
Inkl. transfer fra/til lufthavn og golfbaner

Centrum Hua Hin

FRa	11.995	DKK	
PR.	PERS.	i	DB.VæR.

Thailand 

thailand

Rove Dubai Marina
5 x overnatning
5 x morgenmad
1 x greenfee Montgomerie Dubai
1 x greenfee Arabian Ranches GC
1 x greenfee Dubai Hills GC
Fly fra København inkl. golfbag og Lufthavnstransfer

Dubai Marina

FRa	8.495	DKK	
PR.	PERS.	i	DB.VæR.

Dubai 

dUbai

Paradisus Palma Real Resort
6 x overnatning med All Inclusive

Ubegrænset golf på Cocotal G&CC, 
buggy obligatorisk

Fly fra København

20 km fra Punta Cana

FRa	11.995	DKK	
PR.	PERS.	i	DB.VæR.

Dominikanske Republik

doMinikanske repUblik

Hilton Resort & Spa Hua Hin
Golfophold	Hilton	Resort	&	Spa	Hua	Hin
13 x overnatning
13 x morgenmad
6 x greenfee
Fly og bagage
Inkl. transfer fra/til lufthavn og golfbaner

Centrum Hua Hin

FRa	16.495	DKK
PR.	PERS.	i	DB.VæR.

Thailand 

https://www.nordicgolfers.com/van-der-valk-golf-resort/
https://www.nordicgolfers.com/rove-dubai-marina/
https://www.nordicgolfers.com/paradisus-palma-real-resort/
https://www.nordicgolfers.com/wannara-hua-hin/
https://www.nordicgolfers.com/hilton-resort-spa-hua-hin/


Vælg mellem spil på to af disse fem golfbaner ...

Halsted Kloster Golfklub  ·  Marielyst Golf Klub
Falster Golfklub  ·  Maribo Sø Golfklub

Golfklubben Storstrømmen  

GOLF & GO’NAT
Hele 29.111 meter fairway

og store golfoplevelser venter dig
til en super pris. Vælg mellem spil 
på to af områdets fem golfbaner

og overnatning på et af
nedenstående golfer-perfekte

overnatningssteder ...

BANDHOLM HOTEL
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.390,-

HOTEL SAXKJØBING
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag, 
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.125,-

HOTEL FALSTER 
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.085,-

HOTEL LISELUND
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.050,-

SKOVRIDERGAARDEN
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.050,-

HOTEL SØPARK
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 979,-

THE COTTAGE
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag,
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 978,- 

RADSTEDHUS B&B
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 895,- (v/10 pers.)

SPIL GOLF PÅ LOLLAND-FALSTER
FEM GOLFBANER - OTTE DRØMMESTEDER

1 X OVERNATNING
2 X GREENFEE

SUPER TILBUD
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www.visitlolland-falster.dk/lolland-falster/golfophold-paa-lolland-falster
LÆS FLERE GODE TILBUD PÅ

Oplev 29.111 meter fairway
på fem spændende golfbaner.

GOLF & GO’NAT
FRA KUN KR. 978,-

PR. PERSON VED MIN. TO PERSONER 

https://www.nordicgolfers.com/destinationer/danmark/golf-paa-lolland-falster/


Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Fancourt South Africa
Golfers Paradise – 10 nætter, 6 runder golf

Fra	16.995	DKK	pr.	person	i	delt	dobbeltværelse

Sydafrika 

sydaFrika

4 x overnatning på Rosenwijn 
Guesthouse
3 x overnatning på Fancourt 
Resort Hotel
3 x overnatning i suite på 
Simola Resort & Spa
10 x morgenmad

1 x greenfee Royal Cape GC
1 x greenfee Erinvale GC
1 x greenfee Fancourt Montagu
1 x greenfee Fancourt Outeniqua
1 x greenfee Simola inkl. buggy
1 x greenfee Pezula inkl. buggy 
Inkl. fly fra København og billeje

https://www.nordicgolfers.com/fancourt-south-africa/

	BOOK NU: 


