
SPIL, SPIS OG SOV I HIMMERLAND
MED GOLF & GOURMET-PAKKERNE FÅR DU MULIGHED FOR AT KOMBINERE UDFORDRENDE 
GOLF I SKØNNE NATUROMGIVELSER MED FANTASTISKE HYGGESTUNDER PÅ NOGLE AF 
HIMMERLANDS SKØNNESTE RESTAURATIONER OG OVERNATNINGSSTEDER

En stribe golfklubber, restaurationer og overnatningssteder i Mariagerfjord kommune er gået sammen 
om at tilbyde en golf- og gourmetpakke til golfspillere fra nær og fjern. Konceptet har eksisteret i nogle 
år nu, og interessen for golfpakkerne er, trods et minimalt markedsføringsbudget, stærkt stigende. 

Prøv dig selv af på nogle af Himmerlands bedste 
golfbaner

Golf & Gourmet-konceptet er ideelt til par og 
grupper, der godt kunne tænke sig at teste, om 
græsset er grønnere på andre klubbers greens, og 
samtidigt gerne vil tilbringe nogle hyggestunder 
sammen. 

Pakken giver nemlig mulighed for at kombinere 
et besøg på nogle af områdets fremragende 
golfbaner med kvalitetsovernatninger og  tre-retters 
middage tilberedt af dedikerede kokke. 

Købere af pakken får mulighed for at prøve kræfter 
med Volstrup Golfcenters skovbane og de 
kuperede baner med den smukkeste fjordudsigt 
hos henholdsvis Hobro Golfklub og Mariagerfjord 
golfklub. 

Pakken der fås fra 1198,- pr. person inkluderer 
greenfees, tre-retters gourmetmiddag og overnatning. 

Slut dagen af med tre gourmetretter

Det gode til ganen indtages blandt andet på Hotel 
Amerikas restaurant, Hotel Postgaarden Mariager 
og hos Hotel Bramslevgaard, der alle er kendte for 
menuer, der får tænderne til at løbe i vand. 
Overnatning kan finde sted hos de tre 
ovenstående samt på den lille idylliske Hotel Aa 
Mølle.

Sammensæt selv din Golf & Gourmet- pakke

Man kan vælge mellem en enkelt overnatning 
inklusiv 3-retters gourmetmiddag og besøg hos en 
af de tre golfklubber, to overnatninger med 
tilhørende spisning og golf eller 3 overnatninger og 
tid og mulighed for at prøve alle involverede 
golfklubbers baner. Vælger man sidste løsning, er 
der også rig mulighed for at prøvesmage sig 
igennem de lækkerbiskner som de mange 
tilknyttede restauranter glædeligt serverer for 
sultne golfspillere. 




