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Mere end 1000 golfbaner, hoteller og resorts i 40 lande
Prisgaranti på alle golfophold
Medlem af Rejsegarantifonden
Skandinavisk kundeservice på e-mail og telefon

“

Det er det bedste jeg har gjort. Der er super god

service og det er rigtig dygtige medarbejdere, som

behandler vores anmodninger. og så tager de telefonen

–  Jørgen Villy Jarsskov
Cornelia Hotels and Resorts

Member of

Schloss Lüdersburg Resort
Hamborg

Fremragende
94 anmeldelser

9,2

Beliggenhed 9,6
Gæsternes favorit

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

Lucky 3

Schloss Lüdersburg scorer høje karakterer fra
vores gæster med et gennemsnit 9,2 ud af 10!

3 x overnatning
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag el. buffet (efter kokkens valg)
4 x greenfeepakke*
5 tokens pr. dag
Fri adgang til spaområde

Her en anmeldelse fra sommer 2020:

KUN 460 EUR

Super oplevelse
af Gerd Heuck

“

Endnu et super ophold er overstået. 2 gode golfbaner med hver sin udfordring. Super hotelværelser og flinke folk i både reception og restaurant.
Flot morgenbuffet og god mad i restauranten.
Syntes man for fuld valuta for pengene.
Glæder os til at komme igen til maj 2021.

Prisen er pr. person i delt Classic db. vær.
Ankomst søndag – torsdag
16.04 - 31.10 2021
90 EUR tillæg for enkeltværelse
10 EUR tillæg pr. nat for hver højere vær. kategori
10 EUR tillæg pr. nat weekend i dobbeltværelse
15 EUR tillæg pr. nat weekend i enkeltværelse
*dagsgreenfee, polet driving range, snackbox, trolley

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Velkommen til NordicGolfers.com – golfrejser til over 40 lande
Vi sætter en ære i at hjælpe dig med at
komme på den perfekte golftur – hver gang.

Dine fordele:

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.

• Prisgaranti på alle pakker
• Dansk kundeservice
• Over 1000 baner, hoteller og resorts
• Golfrejser til mere end 40 lande
• Vi har eksisteret siden 2007
• Medlem af Rejsegarantifonden

Hos NordicGolfers.com er du sikker på, at du
ikke går forgæves.

Kontakt os:

Vi samarbejder i dag med over 1000 golfbaner,
resorts og hoteller i mere end 40 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

Andreas

Cecilia		

Jess		

Christian

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

Nana		

Udvalgte samarbejdspartnere

Jens		

Peter

tyskland
Lübeck

Golfanlage Seeschlösschen

2 km fra Timmendorfer Strand

Fra 672,50 €
pr. person

Week Special
5 x overnatning inkl. morgenmad
5 x 2-retters middag
Ubegrænset golf
Fri adgang til spaområde

Slesvig-Holsten

Gut Apeldör

Ankomst søndag

80 km fra grænsen

Six-Pack
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x middag
1 x 6-pack øl Dithmarscher Naturtrüb pr. vær.
Ubegrænset golf
Fri adgang til sauna inkl. badekåbe

Hamborg

Gut Kaden Resort

KUN 260 € pr. pers.
i dobbeltværelse
Gælder søn-tors
fra 23/4 - 3/10

29 km fra Hamborg

27-hullers mesterskabsbane og tidligere vært for Europatouren.

Hamborg

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

Fra 239 €
pr. person

Steigenberger Golfresort

15 km Hamborg

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

Slesvig-Holsten

Fra 267 € pr. person 
i delt dobbeltværelse

Budersand Hotel Golf & Spa – Sylt

95 km fra Tønder

SPAR OP TIL 15%

Fra 865 EUR

Unikt 5-stjernet golfresort i Hörnum,
Slesvig-Holsten med en 18 hullers linksbane, spaområde, gourmetmad og eget
bibliotek.

Fra 710 EUR

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

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

01.05 - 12.09

13.09 - 24.10

Fra 565 EUR

05.02 - 26.03
25.10 - 19.12

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Rostock

95 km fra Rostock

SCHLOSS Fleesensee
Golf Holiday - 3 nætter
3 x overnatning inkl. morgenbuffet
3 x greenfee valgfri bane
Ubegrænset spil på 9 hullers bane og driving
range inkl. 3 tokens
Fri adgang til spaområde

Lübeck

Fra 759 € pr. pers.
i enkeltværelse

20 km fra Lübeck

Maritim Golfpark Ostsee
Golf Unlimited

kun 199 € Pr. pers.
i delt dobbeltvær.

2 x overnatning i lejlighed
2 x morgenmad
1 x tee gave
Ubegrænset golf
Inkl. frie range bolde og trolley
Slutrengøring

Hamborg
Kiel

Fra 505 € pr. pers.
i dobbeltværelse

13 km fra Kiel

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

Greenfee hverdag 45 € (normal 60 €)
Greenfee weekend 55 € (normal 70 €)

Schwerin

Home of...
Germany’s best golfer
Germany’s best golf course
Germany’s best sunrises

Schwerin

20 km fra Schwerin

WINSTONgolf

Gut Vorbeck
“Both Sides”

2 x overnatning inkl. morgenmad
2 x 3-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)

Schwerin

Schloss Kaarz

Fairway to Heaven

Greenfee fra:

Winstonopen fra 90 €
Winstonlinks fra 130 €

20 km fra Schwerin

fra 291 € pr. person i 
delt dobbeltværelse

30 km fra Schwerin

fra 459,50 € pr. person
3 x overnatning inkl. morgenmad
 i delt dobbeltværelse
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

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Lübeck

Strengliner Mühle

30 km fra Lübeck

Golf, Spargel & Schnitzel
2 x overnatning inkl. morgenbuffet
1 x wienerschnitzel med tilbehør
1 x asparges med røget skinke
1 x greenfee Bad Segeberg eller Gut Wensin
1 x greenfee Gut Waldshagen
Fri adgang til spaområde

Slesvig-Holsten

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

Ringhotel Landhaus Gardels
“Der kleine Hans” Golfpakke
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
1 x velkomstdrink
1 x 3-retters middag
1 x 4 retters middag
2 x greenfee

Lübeck

Pronstorfer Krug
Golf Special 2
2 x overnatning
2 x morgenbuffet
2 x 3-retters aftensmenu
2 x greenfee
Frokostpakke hver dag

Slesvig-Holsten

Hamborg

Golf Club Altenhof

kun 268 €
pr. person 
(db. vær)

45 km fra Padborg

pr. Person 
i delt Dobbeltværelse:
339 € søn-ons
369 € tors-lør

32 km fra Itzehoe

fra 249 € pr. person
i delt dobbeltværelse
(fre-søn)

20 km fra Lübeck

Kun 230 € pr. pers.
i dobbeltværelse
15 € tillæg enkeltvær.

78 km fra Padborg

18-hullers golfbane
Restaurant 1971 i klubben
En af de smukkeste golfbaner
GC Altenhof
D - 24340 Altenhof
+49 4351 41227
www.gcaltenhof.de

Spil 4 og betal kun 3
i marts, april & Okt 2021

Sonnenhotel Amtsheide

28 km fra Lüneburg

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

(Man-søn)

Pris pr. person

4 nætter  485 €
5 nætter 569 €
6 nætter 655 €

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Grömitz

56 km fra Puttgarden

Golfplatz Grömitz

Greenfee 
9 huller fra 37 €
18 huller fra 65 €

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

GOLF • HOTEL • RESTAURANT • WELLNESS • MØDER • EVENTS

• 3 x overnatning i dobbelt- eller enkeltværelse
• 3 x Golf Unlimited på alle 36 huller
• Nyd din vital-morgenmad fra buffeten i
vores "Landkro Frettwurst"
• 1 flaske vand ved ankomst på værelset
• 1 x velkomstdrink
• Brug af spa „StrelaMare“ med pool og
saunalandskab (under forbehold)
• Parkering på hotelets egen parkeringsplads
Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG • Zur Alten Hofstelle 1-4 • 18516 Süderholz
Phone: +49 (0)38326 45 830 • info@golfpark-strelasund.de • www.golfpark-strelasund.de

Bad Segeberg

35 km fra Lübeck

Vitalia Seehotel
Golfarrangement „Eagle”
3 x overnatning inkl. morgenbuffet
3 x middag (halvpension)
3 x greenfee Bad Segeberg - Gut Wensin
2 x halvvejs forplejning
Fri adgang til VITALIA SPA

Book din næste starttid
for golfferie i
Slesvig-Holstein
online

Golfferie i Slesvig-Holstein

golfkueste.de

Læs mere på www.golfkueste.de

Kun 435 € pr. pers.
i delt db. værelse
Kun 513 € Pr. pers.
i enkeltværelse

3 dage

5 dage

3 x 18-huller
Vælg mellem 35 golfbaner

5 x 18-huller
Vælg mellem 35 golfbaner

for kun 119 Euro

for kun 179 Euro

30

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

5 overnights at the Strandgrün Golf& Spa Resort Timmendorfer Strand
including breakfast in the clubhouse
including use of the wellness area
Golf flat rate for north, south course
and Hohwacht
Every evening a 2-course menu or
buffet in the clubhouse or the trattoria
Arrival only on Sundays
Price per person starting at 672,50€

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

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

20%

*

Book online

* Besparelsen er i forhold
til pris i havn.

Sverige
Skåne

50 km fra Malmø

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

Fra 3349 SEK
pr. pers.
(v/ 4 pers.)

GOLFPAKET - MITT PÅ ÖSTERLEN

www.tomelillagolf.se - 0417-19430 - info@tomelillagolf.se
Skåne

15 km fra Malmø

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.

Happy Mondays 

kun 275 SEK

(dog ikke helligdage)

27 huller + 18 hullers kortbane (Pay & Play)

Skåne

Perstorps Golfklubb

50 km fra Helsingborg

kun 575 SEK
pr. pers.
v/ 4 pers.

Golfpakke hverdage
1 x overnatning i hus på banen
1 morgenmad
1 x frokost
1 x greenfee
Tilkøb en 2-retters middag for kun 240 SEK

Skåne

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

Ankomst
man - tor

100 km fra Øresundsbroen

Fra 1745 SEK  
pr. pers i dobbeltrum

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

153
golfhuller
inden for 15 minutter
fra Halmstad city
For mere information: Golfhuvudstaden.se
info@golfhuvudstaden.se
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

Halmstad

Hotel Tylösand

Golf & spapakke
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x greenfee
Fri adgang til spaområde

Halmstad

Halmstad-Tönnersjö GK
2 overnatninger i Klubhuset
2 x morgenmad
Ubegrænset golf
Inkl. gratis rangebolde

2 timer fra København

Golfpakke
fra 2095 SEK
Gælder ikke i perioden
24.06 - 08.08

2 timer fra København

Fra 1840 SEK

pr. person
i delt db.vær.
Gælder ikke i perioden
24.06 - 08.08

15 km fra Halmstad
Søndag-fredag  

1650 SEK/db. vær.
1850 SEK/enk. vær.

Fredag-søndag  

1950 SEK/db. vær.
2150 SEK/enk. vær.

Ringenäs Golfresort
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

Besøg følgende side for mere info:
https://www.nordicgolfers.com/ringenaes-resort/

Fra 1695 SEK pr. person

•
•
•
•

1 overnatning med morgenbuffet
1 greenfee 18 huller
1 x 2-retters aftermenu
Inkl. gratis lån af trolley,
badehåndklæde og cykel

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Skåne

Woodlands Country Club

35 km fra Helsingborg
Søndag-Torsdag  

Golfpakke
Heldagsgreenfee
Baneguide og rangebolde
Morgenmad og 2-retters menu
1 x overnatning inkl. linned, håndklæde
og rengøring

Skåne

Wittsjö Golfklubb
Golfpakke - bo på banen i nye moderne hytter
1 x overnatning i nye moderne hytter
1 x morgenmad
1 x frokost
1 x greenfee inkl. trolley, rangepollet og kaffe

Skåne

fra 1495 SEK

Fredag-Lørdag  

fra 1795 SEK

pr. pers. i db. vær.

90 km fra Helsingborg

fra 1180 SEK

pr. person  i delt hytte

5 km fra Malmø

Hinton Golf Club

Velkommen til Skånes største og nærmeste golfklub!
Rönnebäck er først i Sverige med TrackMan Range, hvor du kan træne,
udfordre og spille golf på baner fra hele Verden.
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 starttid på www.hintongolf.se eller fra din mobil på Sweetspot
app’en.
Kontakt +4640 - 54 25 50 eller info@hintongolf.se
For mere information gå ind på www.hintongolf.se

Helsingborg

Vasatorps GK

10 km fra Helsingborg

Vasatorps GK har to fantastiske 18-hulsbaner.

TC banen er flere gange kåret som en af Sveriges bedste!

Clarion Grand Hotel Helsingborg - Golfpakke
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x greenfee Vasatorp Classic

Värmland

Eda GK

Fra 1105 SEK
pr. pers.
i delt db.vær.

100 km fra Karlstad

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.

Fra 995 SEK
pr. pers.

Pakke 2: 2 overnatninger, 2-retters + 3-retters middag. 2 x
morgenmad, 2 x frokost, 2 x greenfee. Fra 2.395 SEK/pers.

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Øland

Ekerum Resort Öland

Øland

Bo 3 Nætter og Betal for 2

Fra 2590 SEK
pr. pers.

3 x overnatning
3 x morgenbuffet
3 x 2-retters middag
3 x greenfee

Småland

Gælder perioderne
23.04 - 02.07
15.08 - 09.10
søndag - mandag

4 km fra Isaberg

Hestravikens Hotel

1 døgn fra 2155 SEK
2 døgn fra 3790 SEK

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

Båstad

55 km fra Helsingborg

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.

fra 1.795 SEK

pr. person
i db.vær.

En dejlig morgenmadsbuffet er inkluderet i pakken.

VestSverige

Fjällbacka GK
TanumStrand - Golfpakke hverdage
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x greenfee Fjällbacka GK
Fri adgang til fitness

Golfpaket

Restaurang

130 km fra Göteborg

Fra 1305 SEK

pr. person 
i db.vær.

Søndag-Torsdag

Övningsbana

Upptäck den svenska sydkusten. I sommarparadiset
Beddingestrand ligger vår 18-hålsbana som tillåter spel året runt.
Bara en hyfsad drive från banan finns en 5 km lång sandstrand.
BEDINGE GOLFKLUBB – SVERIGES SYDLIGASTE GOLFBANA

Skåne

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

WWW.BEDINGEGK.SE

80 km fra Malmø

indkvartering 
på banen fra 
250 SEK pr. pers.

Skåne

30 km fra Malmø

Dannegården Hotell Trelleborg

kun 1395 SEK
pr. pers.
i delt db. vær.

Dannegården Hotell - Trelleborgs GK
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x frokost på Bistro Links
1 x greenfee Trelleborgs GK
Fri adgang til sauna og udendørs jacuzzi

Linksgolf på
Ljunghusen
ljgk.se

Skåne

SKYRUP GOLF & HOTELL

70 km fra Helsingborg

Book en golfpakke i topklasse på et af Sveriges hyggeligste
golfanlæg i smuk natur med udsigt til sø. Anlægget er beliggende midt i Skåne. Golfbanen er kendt for sine greens i topklasse og med et varierende layout med skov/sø/park. Hotellet
har plads til 78 overnattende gæster og blev delvist renoveret i
starten af 2021.
Golfpakke:
1 x overnatning inkl. morgenmad
1 x greenfee
1 x 2-retters middag

Skåne

Kullagårdens Wärdshus

Pris fra 1145 SEK

35 km fra Helsingborg

Golfpakke 2-retters

1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
1 x greenfee Mölle GK eller St: Arild

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

fra 1445 SEK
pr. pers.
i dobbeltvær.

Bokskogens Golfklubb –
en total golfupplevelse i unik miljö
2 stycken 18-hålsbanor
Maderiet med sin utsökta mat!
Golfstudio i toppskick!
Range med Titleist bollar
Fullsorterad shop
Golfpaket med boende på banan

KONTAKTA KANSLIET PÅ 040–406 900 | INFO@BOKSKOGEN.COM | WWW.BOKSKOGEN.COM

Ett av Sveriges mest populära
golfpaket blir ännu bättre 2021
36 hål i toppklass | 2 Hotell på anläggningen
BASTU | SPABAD | UTEGYM | RESTAURANG | BAR | LOUNGE | KONFERENS

Välkommen att boka ett golfpaket med golf, mat och boende.
Som golfpaketsgäst har du alltid heldagsgreenfee.

Nyhet!
2021

TRERÄTTERS
A´LA CARTE

”Förstå och
utveckla din golf
med mig”
Marcus Lindell
PGA PRO
Araslöv Golf & Resort

SUCCÉN FORTSÄTTER

”Marcus

Golfskola”

Säkra din plats!
1/1 ad golfmesse.indd 1

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

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

2021-02-19 10:26

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com
Skåne

10 km fra Helsingborg

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
hyggelige 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
1 x 3-retters middag

fra 1345 SEK pr. person 

i delt dobbeltværelse

NYHED! Sveriges nyeste golfhotel

danmark

GOLFOPHOLD I DET VESTJYSKE
Oplev Vestjyllands smilehul Lemvig i skønne
omgivelser på Hotel Nørre Vinkel. Lemvig
Golfbane er beliggende i noget af det smukkeste
natur i Danmark. Hotellet sørger for at man kan
nyde et veltilrettelagt ophold i charmerende
omgivelser.

GOLFOPHOLD I LEMVIG
I Vestjyllands smukkeste landskaber
Pr. pe
• 1 x overnatning i dbl. værelse
delt dobb rs. i
• 1 x smør-selv madpakke
eltværels
e
• 1 x vand til baggen
• 1 x 3 retters menu
• 1 x morgenbuffet
• 2 x greenfee
enkeltværelsestillæg 200 kr.

1100,-

9782 2211•info@norrevinkel.dk• norrevinkel.dk

Brabrand

10 km fra Aarhus

Hotel Årslev Kro

Golfophold for 2 personer
Vi ligger tæt på Lyngbygård Golf og Ådalen GK.
1 x overnatning
1 x stor morgenbuffet
1 x 3-retters middag eller buffet
1 x greenfee

København

pr. pers. i db.vær.
weekend:

kun 1095 DKK

pr. pers. i db.vær.

Københavns S

Royal Golf Club

Førsteklasses international mesterskabsbane.
Golfpakke Marriott Bella Sky Copenhagen
1 x overnatning på Bella Sky i gåafstand til banen
1 x morgenmad
1 x greenfee Royal GC

Fyn

Hverdage:

Kun 995 DKK

Fra 1.495 DKK

pr. pers. i db.vær.

10 km fra Odense C

Munkebo Kro

Munkebo Kro ligger i Munkebo på Fyn, ikke langt fra Odense, og er
en hyggelig og smagfuld krooplevelse. Her kan du nyde udsigten
over Kertinge Nor og en tilbagelænet stemning i restauranten.
Omgivelserne på Munkebo Kro er flotte og der er en uhøjtidelig
atmosfære med plads til hverdagshygge, afslapning og stil.
Med et golfophold på Munkebo Kro har du let adgang til vand,
natur og byliv. Der er kort afstand til både Odense og havnebyen
Kerteminde, som begge er et besøg værdigt.
Munkebo Kro - Kroophold
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x velkomstdrink
1 x 3-retters middag
Inkl. kaffe og kage

Kun 995 DKK pr. person 

i delt dobbeltværelse
400 DKK tillæg for enkeltværelse

Ekstrapris for golf:
Book teetime						
Great Northern (5 km)					
H.C. Andersen Golf (30 km)				
Odense Eventyr Golf (15 km)				
Sct. Knuds GK (20 km)					
Langesø Golf (25 km)					
Barløseborg GK (40 km)					
Svendborg GK (50km)					

Korsør

Comwell Korsør

Greenfee
Fra 900 DKK
Fra 350 DKK
Fra 390 DKK
Fra 400 DKK
Fra 385 DKK
Fra 350 DKK
Fra 350 DKK

Korsør

Kun 1.355 DKK
Golfophold
pr. pers. i db.vær.
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag eller buffet efter køkkenets valg
1 x greenfee

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Førsteklasses golfresort på
naturskønne Djursland
PAK GOLFSÆTTET OG BOOK ET PAR DAGE HOS LÜBKER
Lübker Golf & Spa Resort udgør pejlemærket for golf-, wellnessog familieoplevelser i særklasse. Midt på Djursland nær Aarhus
finder du en betagende natur, en fantastisk 27-hullers golfbane,
trænings- og wellnessfaciliteter samt flotte ferieboliger, der alt
sammen skaber rammerne om et enestående ophold.

ÉN AF DANMARKS BEDSTE BANER
Lübker Golf Course er en blændende 27-hullers mesterskabsbane designet af Robert Trent Jones II. Banen ligger blandt de
bedste i Nordeuropa, og de tre 9-huls sløjfer danner ideelle
kulisser for bjergtagende og udfordrende spil, der kan
nydes af både nybegynderen og den garvede golfspiller.

Bo med smuk udsigt til golfbanen

Inklusiv

DELIKAT
3-RETTERS
MIDDAG

GOLFOPHOLD FOR 2
– ANKOMST SØNDAG TIL ONSDAG

GOLFOPHOLD FOR 4
– ANKOMST FREDAG/LØRDAG

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 × overnatninger i golflejlighed
2 × greenfee til 18 huller
Entré til Subtropisk Bad
Linned, håndklæder og slutrengøring

Pris for 2 pers. fra ...............

3.500,-

2 × overnatninger i golflejlighed
3 × greenfee til 18 huller
2 × morgenmad
Entré til Subtropisk Bad
Linned, håndklæder og slutrengøring

Pr. pers. ved 4 pers. fra ......

2.800,-

GOLF & GOURMET
•
•
•
•
•
•

1 × overnatning i golflejlighed
2 × greenfee til 18 huller
1 × 3-retters middag i Brasseriet
1 × morgenmad
Entré til Subtropisk Bad
Linned, håndklæder og slutrengøring

Pr. pers. ved 4 pers. fra ......

1.665,-

* Priser varierer efter ugedag. Få et tilbud på booking@lubker.com

Lübker Golf & Spa Resort | Trent Jones Allé 3 | 8581 Nimtofte | golf@lubker.com

www.lubker.com

+45 3840 8000

4 dages

GOLF

i april + maj + august & september

3 NÆTTER (tirsdag - fredag)

Fri
adgang til

2.600 m2
RØMØ

wellness

Bo i 97 m2 feriebolig i 2 etager med køkken inkl. spiseplads
og brændeovn, 2 soveværelser, badeværelse, opholdsstue...
OPHOLDET ER INKL.:

• 2 x aftensmad i Restaurant Ø

Tirsdag: 2-retter + onsdag: klassiker, eks. stegt flæsk
• 4 x greenfee til Rømø Golf Links eller Pay & Play samt

Rømø

Golf Links

• 25 minutters massage

Pris pr. person - tilbud:

1.595*

kr.
v/4 personer
Pris for 4 personer: Normalpris: 8.575 kr.

Tilbudspris: 6.380 kr.
Ekskl. drikkevarer

Rømø Golf Links ligger direkte ud til Vadehavet og Vesterhavet. Banen er anlagt efter de gamle traditionelle
skotske linksbaner. Golfbanen præges blandt andet af 13 søer, kuperede greens og gorsebeplantning med
en fantastisk udsigt over havet og klitterne. Driving range, putting green samt indspils-green ligger lige uden
for restauranten. Så du får rig mulighed for at øve alle facetter af dit spil. På Enjoy Resorts Rømø finder du
forkælelse til både krop og sjæl med mange aktiviteter, som f.eks. wellness, pool, spaafdeling, bowling,
aktivitetsrum for børnene, fitness, restaurant og 2 golfbaner. Enjoy Resorts Rømø ligger midt i naturen tæt på
vandet og med højt til himlen. Så der er god plads til masser af samvær med dine nærmeste.

Der er altid en anledning....

Book ophold på
www.enjoyresorts.dk

Vestergade 31, Havneby, DK-6792 Rømø • Tlf. +45 7475 5655

* Tilbuddet gælder ophold i 2021 i uge 14-17, 18, 20 & 21 + 33-36
Opholdsprisen inkluderer leje af feriebolig og slutrengøring. Fri adgang til pool, fitness, wellness afdeling (børn har adgang ifølge med voksne i udvalgte
perioder) , lege- og aktivitetsrum. Fri adgang til internet i ferieboligen. Ekskl. drikkevarer. El- og vandforbrug afregnes efter forbrug ved afrejse

Golf54 ophold

”Lækker mad, overnatning & hele 54 huller golf”

”Vi glæder os til at byde
dig velkommen”
Rønnede Golfklub - En udfordrende og naturskøn bane
En udfordrende bane, anlagt i et naturskønt og historisk
muræne-landskab. Banen byder på mange niveauforskelle,
hældninger og kupereret terræn.
Vallø Golf – Linksbane med hurtige greens
Inspirationen til banen er kommet fra britiske in-land heath/
linksbaner, hvor vinden og roughen spiller en afgørende faktor.
Golfbanen er kendetegnet ved hurtige greens.
Skovbo Golfklub – I smukke omgivelser
Banen er beliggende i afvekslende, udfordrende og veltilgroet
område i et typisk muræne-landskab omgivet af egetræer,
dateret tilbage til Christian den IV´s tid.
Konference & Hotel Klinten
I idylliske Rødvig på naturskønne Stevns, ligger vi i første parket
til Østersøen, kun en times kørsel fra København. Der er direkte
adgang til Stevns bedste badestrand samt Rødvig Havn.
I samarbejde med 3 spændende golfbaner tilbyder vi et 3
dages golfophold, ”Golf54”, som blandt andet indeholder
54 huller golf.
Opholdet inkluderer
• 2 overnatninger i dobbeltværelse med udsigt
• 2-retters middag begge dage
• Stor morgenbuffet begge dage med
udelukkende danske råvarer
• 3 x Green Fee til henholdsvis Rønnede Golf Klub,
Vallø Golf og Skovbo Golfklub
Pris per person i delt
dobbeltværelse kr.

Enkeltværelsestillæg kr. 500,00

2.195,-

Søndervej 8

⬤

4673 Rødvig Stevns ⬤ Tlf.: 5650 6800

⬤

www.klinten.dk

⬤

klinten@klinten.dk

T·
LIN

UNESCO WOR
LD

AGE
RIT
HE

STEV
NS
K

Der tages forbehold for ændring af tider og indhold.

PARTNER

spanien

Malaga

20 km fra Málaga

Lauro Golf Resort
Medium Stay – 14 nætter
14 x overnatning i lejl. m. 2 sovevær., 2 badeværelser
Ubegrænset greenfee inkl. trolley

Pris pr. lejl.
v/ 2 pers.:
Høj: 2.590 EUR

Mellem: 2.200 EUR
Højsæson: 15.02-11.04 | 04.10-28.11
Lav: 1.860 EUR
Ml. sæson: 01.01-14.02 | 12.04-13.06 | 06.09-03.10 | 29.11-31.12
Lavsæson: 14.06-05.09

portugal
Lissabon

Troia Golf
Troia Golf & Aqualuz Suit Hotel - 3 nætter
3 x overnatning i studio på Aqualuz Suit Hotel
3 x morgenmad
2 x greenfee

Algarve

Dom Pedro Vilamoura
Dom Pedro Experience - 7 nætter
7 x overnatning
7 x morgenbuffet
7 x greenfee inkl. transport til golfbane
Fri adgang til Spa Aquae

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

60 km fra Lissabon

Fra 267 EUR
pr. person

25 km fra Faro

Fra 896 EUR
pr. person
i db. vær.

THE PERFECT GOLF BREAK
Stay & Play Package from just €115 per person/night
With three of the best golf courses in Europe, the first Paul McGinley Academy in the world, a unique
seletion of restaurants and unrivalled sports and leisure facilities, Quinta do Lago offers a truly special
golfing experience. The newly refurbished The Magnolia Hotel is the ideal accommodation for your
golfing holiday, with 3, 5 or 7-night Stay & Play Packages, which include dinner and a spa option
exclusively for non-golfers. Excellent double rooms, a charming restaurant, poolside bar and a
laid-back no-hassle atmosphere make The Magnolia Hotel the perfect place to round off your day.

BOOKINGS
T: (+351) 289 005 300 | E:
WWW.THEMAGNOLIAHOTELQDL.COM | WWW.QUINTADOLAGO.COM

Algarve

20 km fra Faro

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa
Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa ligger midt i en
50.000 m2 stor malerisk, anlagt have i Vilamoura på Algarvekysten i
Portugal, ikke langt fra Faro. Hotellet kan prale af hele 6 store pools,
med brusende vandfald, hvor du kan nyde en afslappende dukkert
under dit golfophold. Hilton Vilamoura ligger også tæt på 2 af Vilamouras golfbaner, inklusiv den prestigefyldte golfbane Pinhal Golf
Course. Deres spaområde, 7 Seven Spa, tilbyder et bredt udvalg af
luksuriøse behandlinger.
Du finder i alt fem udfordrende golfbaner i området:
Victoria Golf Course
Millennium Golf Course
Pinhal Golf Course
Old Course
Laguna Golf Course
Package 4 a)
4 x overnatning
4 x morgenbuffet
3 x greenfee (1 x Laguna,
1 x Millennium, 1 x Pinhal)
Transport til golfbaner
Fri adgang til fitness og pool

POPULÆR

Fra 461 EUR pr. person 

i delt standard dobbeltværelse

Algarve

Vidamar Hotel Resort Algarve
Golfpakke – 5 nætter, 4 greenfees

Vidamar Hotel Resort Algarve er et luksuriøst golfresort på en af verdens bedste golfdestinationer, Portugals smukke Algarvekyst. Golfresortet ligger midt i et naturreservat med udsigt til
det endeløse blå Atlanterhav og kun få minutter fra golfbanen.

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

50 km fra Faro

Fra 498 EUR
pr. person 

IRLAND

Your friends in Ireland | Dine venner i Irland | Dina vänner från Irland

Lynchpin Tours
Our friends in Denmark – Nordicgolfers
Dublin

Roganstown Hotel & Country Club
Stay & Dine inkl. fly
Fly inkl. golfbag fra København / Billund
Lufthavnstransfer
4 x overnatning inkl. morgenmad
4 x 3-retters gourmetmiddag
4 x greenfee

20 km fra Dublin

fra 5.995 DKK

pr. pers. i db.vær.

tyrkiet
Book dit ophold til Tyrkiet igennem NordicGolfers.com
Golf i Tyrkiet er golfoplevelser på højt internationalt niveau. Tyrkiet er et af de største samlingspunkter for golfturisme, med landets internationale golfbaner og turneringer, hvor spillere fra hele verden kan mødes i et golfmiljø,
som emmer af kvalitet og prestige. Selvom golf i Tyrkiet er forholdsvist nyt, er landet nu veletableret som golfdestination og en golfrejse til Tyrkiet er alletiders mulighed for, at se nogle af verdens mest prestigefyldte golfbaner.
I Belekområdet, mellem Antalya og Alanya, kan du opleve et sandt golfmekka; golfbaner af høj standard, kort
afstand mellem golfbanerne og et vidunderligt klima, som gør at du kan spille golf hele året rundt. Den britiske
indflydelse på designet skinner tydeligt igennem, idet de fleste golfbaner er klassiske parkbaner i tætte pinjeplantager. Man finder ikke så høj standard til pengene andre steder i verden!

Titanic fra kr 6.895

Kaya fra kr 5.635

Gloria fra kr 8.345

Maxx Royal fra kr 9.790

Sueno fra kr 6.319

Cornelia fra kr 7.275

Tyrkiet

Belek

Sueno Golf
På Sueno Golf Club kan du spille golf på hele to 18 hullers
mesterskabsbaner af høj kvalitet. Golfbanerne er designet af
de berømte banearkitekter fra PGA Design Consulting, der har
skabt et mesterværk af et golfanlæg med to vidt forskellige 18
hullers golfbaner.

Sueno Hotels Golf Belek
Hotellet ligger lige ud til de 2 ø-greens der afslutter 18 hul
på henholdsvis Pine og Dunes golfbanerne. Dejligt 5-stjernet
hotel med All Inclusive og man kan benytte alle faciliteterne
på Suene Deluxe. Mange værelser har balkon med udsigt over
golfbanen.

Sueno Hotels Deluxe Belek
Sueno Deluxe Belek er beliggende 2 min fra de 2 golfbaner ved
Sueno Golf. Det 5-stjernede luksushotel byder på et væld af
faciliteter, så du aldrig kommer til at kede dig på dit ophold.
Hotellet ligger lige ud til havet og er selvfølgelig All Inclusive.
Golfpakke Inkl. fly & 3 runder golf
7 overnatninger med All Inclusive
Fri golf på Sueno GC.
Fly København, Billund, Aalborg og Hamborg
er inkl. 20 kg bagage, golfbag og lufthavnstransfer.

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Fra 6319 dkk 
pr. person 
i delt db.vær.

Tyrkiet

Belek

Titanic Deluxe Golf Belek
Titanic Deluxe Golf Belek ligger skjult i det smukke skovområde
i Belek, tæt på Middelhavet og med en fantastisk 27 hullers
golfbane. Hotellet er designet så det passer perfekt ind i den
fantastiske natur, der omgiver golfresortet. Indenfor på hotellet
oplever du unikt designede værelser og en fantastisk atmosfære, hvor personalet gør alt, for at gøre din golfferie bliver så
uforglemmelig som muligt.
Går din næste golfrejse til Tyrkiet og det fantastiske Belek, er
Titanic Deluxe Golf Belek det helt oplagte valg for dig.
Golfbanen på Titanic Deluxe Golf Belek er den første og eneste
27 hullers mesterskabsbane i Belek. Her har du mulighed for at
spille 3 forskellige 18 hullers kombinationer ved at kombinere
de 3 unikke baner, så du finder den bane, der passer dig allerbedst.
Golfpakke Inkl. fly & 3 runder golf
7 x overnatning med Ultra All Inclusive
3 x greenfee til Titanic GC
Fly København/Billund/Aalborg/Hamborg
inkl. 1x20 kg bagage og 1x15 kg golfbag
Lufthavnstransfer indgår

Fra 6155 DKK
pr. person 
i delt db.vær.

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Tyrkiet

Belek

Maxx Royal Belek Golf Resort
Maxx Royal Belek Golf Resort er et 5-stjernet golfresort beliggende i Tyrkiets golfmekka, Belek, med den nok allerbedste
golfbane i hele Tyrkiet. Det imponerende golfresort byder på
overnatning i luksuriøse værelse, et utal af lækre restauranter,
et fantastisk spaområde og en eminent 18 hullers golfbane. Du
kan godt begynde at glæde dig til dit ophold på dette unikke
golfresort!
Går din golfrejse til Belek, og ønsker du at opleve den bedste
golfbane i Tyrkiet, er Maxx Royal Belek Golf Resort alle pengene
værd.
Som gæst på Maxx Royal Belek Golf Resort har du mulighed for
at spille på Tyrkiets allerbedste golfbane, Montgomerie Maxx
Royal Golf Club, som er en fantastisk 18 hullers golfbane.

Golfpakke Inkl. fly & 2 runder golf
7 x overnatning med Ultra All Inclusive
2 x greenfee
Fly København/Billund/Aalborg/Hamborg
inkl. 1x20 kg bagage og 1x15 kg golfbag
Lufthavnstransfer indgår

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Fra 9790 DKK
pr. person 
i delt db.vær.

Tyrkiet

Belek

Gloria Golf Resort
Gloria Golf Resort er et lækkert 5-stjernet golfhotel beliggende
ud til stranden i Belek, Tyrkiet, hvor du kommer til at opleve
et meget højt serviceniveau, så du kan godt begynde at glæde
dig til dit ophold på dette fantastiske golfhotel. Som gæst på
Gloria Golf Resort kan du spille golf på den fantastiske 45-hullers golfbane Gloria Golf Club, som ligger i meget kort afstand
fra hotellet.
Går din golfrejse til Belek, og søger du et golfophold på et lækkert hotel med mange faciliteter, er Gloria Golf Resort et oplagt
valg for dig.
Gloria Golf Club byder på en fantastisk 45 hullers golfbane med
to 18 hullers mesterskabsbaner og en af de bedste 9 hullers
golfbaner i Europa. Her venter dig der en golfoplevelse ud over
det sædvanlige, så du kan godt begynde at glæde dig til din
golfferie på Gloria Golf Resort.
Golfpakke Inkl. fly & 4 runder golf
7 x overnatning med All Inclusive på hotel
og i golfklub
4 x greenfee til Gloria GC
Inkl. trolley og 1 token pr. golfrunde
Fly København/Billund/Aalborg/Hamborg
inkl. 1x20 kg bagage og 1x15 kg golfbag

Fra 8905 DKK
pr. person 
i delt db.vær.

Lufthavnstransfer indgår

Alle golfpakker kan bookes på service@nordicgolfers.com

Belek-Antalya / Turkey
Alle golfpakker
kan bookes på service@nordicgolfers.com
www.kayahotels.com

