
LUKSURIØST GOLFOPPHOLD PÅ 
HIMMERLANDS HERREGÅRD
DET FLOTT BELIGGENDE HOTELLET OG OPPLÆRINGSSTEDET, BRAMSLEVGAARD, 
ER BLITT EN DEL AV GOLF & GOURMET-KONSEPTET I 2017

Golfspillere med et elske for deilig mat i elegante 
omgivelser har en nyhet å se frem til. Som en del av 
Golf & Gourmet-pakken er det nå blitt mulig å velge 
overnatting og gourmetmiddag på BramslevGaard.

Herregårdsidyll med fjordutsikt
Den gamle herregården ligger i naturskjønne 
Bramslev Bakker ved Hobro.  Hotel let  og 
opplæringsstedet ligger kun 200 meter fra en 
praktfull utsikt over Mariagerfjord som blir 
omtalt som en av Danmarks vakreste fjorder.

I  t i l legg t i l  overnatt ing og spis ing t i lbyr  
herregårdshotellet på spa med sauna og jacuzzi. 
Det er også mulig å ta noen gåturer på de 
avmerkede stiene i det skjønne landskapet rundt 
herregården, samt fjorden gir mulighet til å fiske, 
padle, surfe og bade. 

Kjøkkenet lever for detaljene
På BramslevGaard gleder vi oss til å tilby opphold til 
golfspillere fra nært og fjernt, og eier av 
BramslevGaard, Lene Bidstrup, forteller at på 
herregårdshotellet ønsker å gjøre sin del da de 
sjekker ut golfspillere med et «på gjensyn» 
avskjedshilsen. 

 - Vi tilbyder en 3-retters gourmetmiddag 
laget av våre fantastiske kokker som virkelig 
setter detaljene i arbeidet når de lager rettene fra 
menyen vår. Vår komplette morgenmat med 
hjemmebakt brød i våre tre vakre stuer tilbyr også 
en særegen opplevelse som vi gleder oss til å 
presentere til golfspillene, forklarer Lene Bidstrup 
og tilføyer restaurantens innredning med hyggelige 
hjørner og peis også skaper en perfekt atmosfære 
for noen hyggelige stunder med drinker fra 
hotellbaren.



Golfspiller på erten
Det gamle herregårdshotellet har vært i Lene 
Bidstrups familie siden 1951 og har underholdt 
gjester siden 1959. Hotellet har 21 behagelige 
værelser, inkludert 8 superior værelser, samt en 
superior suite med egen balkong. Det er også 
7 ferieleiligheter, inkludert en suite med 
himmelseng. Alle værelsene er innredet med 
fokus på komfort, hygge og velvære. Fem av 
værelsene er også utstyrt med egen spa. 

 - Vi har innredet både værelser og 
leiligheter med fokus på komfort, hygge og 
velvære, og de har et flott utsmykket rom og 
senger som er veldig behagelige å ligge i, 
forteller Lene Bidstrup.  
 
Bestill i god tid
Det er populært å gifte seg og feire andre 
arrangementer på BramslevGaard, så hvis du 
planlegger et golfopphold er det hensiktsmessig 
å bestille et hverdagsopphold, opplyser Lene 
Bidstrup.  
 - Helgene er ofte fullbooket mange 
måneder frem, noe vi selvfølgelig tar som et 
kompliment og som et tegn på at vi treffer 
merker med konseptet vårt. Grunnet dette kan 
det også noen ganger være veldig vanskelig å få 
plass hos oss i helgene, selv om vi vil gjøre alt vi 
kan for å gjøre det enklest for deg. 
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