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Der er så at sige frit valg på alle hylder for de, 
der drager nytte af Golf & Gourmet-tilbuddet. 
Hvad enten man ønsker en enkelt overnatning 
kombineret med en runde på en af banerne 
eller om man vil hele vejen rundt med to eller 
tre overnatninger, så er Golf & Gourmet et 
forrygende bud på et afslappende og naturskønt 
golfophold ved Mariagerfjord. Vælger man én 
overnatning inkluderer pakken en 3-retters 
gourmet-menu, inklusiv stor morgenbuffet og to 
gange greenfee. Ved to overnatninger bydes på 
to gourmetmiddage, to morgenbuffeter og tre 
stk. greenfee-kort. Endelig omfatter de tre over-
natninger selvsagt tre gourmetmiddage, tre 
store morgenbuffeter samt fire stk. greenfees. 
Alle gourmetmiddage er baseret på tre retters 
menuer.

Mens fjorden danner sydgrænsen for Himmer-
land, så afgrænser den også den nordlige del 
af Kronjylland. Fjorden adskiller sig fra mange 
andre danske fjorde ved at være både dyb og 
lang, og med tæt skov på de stejle skråninger 
er Mariager Fjords skønhed udtalt på alle 
årstider. Fjorden udgør ganske enkelt et smukt 
syn såvel sommer som vinter, forår og efterår.

Men Mariagerfjord-området har også andet at 
byde på. Hele tre golfklubber bidrager til områ-
dets rekreative muligheder. Hobro Golfklub, 
Mariagerfjord Golfklub og Volstrup Golfcenter 
har med hver deres unikke placering sat sig i 
bevidstheden hos tusindvis af golfinteressere-
de. Det er golfklubber, man ikke blot besøger 
én gang. Har man først oplevet spillet på en af 
de smukke baner, føler man sig uvægerligt 
draget tilbage. Mange af de tusindvis af turis-
ter, der hver år lægger vejen forbi Mariager-
fjord Kommune kommer netop for at besøge 
golfbanerne. Og naturligvis også for at hygge 
sig med god mad og vin som prikken over i’et. I 
den sammenhæng er de tre golfklubber gået 
sammen med en række ligeså kvalitetsbevidste 
hoteller og restauranter. Under overskriften 
Golf & Gourmet er det muligt at kombinere 
fantastiske golfoplevelser med gourmetophold 
på enten Postgården i Mariager, Hotel 
Bramslevgaard, Hotel Amerika eller Hotel Aa 
Mølle.

“MARIAGER FJORD HAR 
SOLID STATUS SOM ET AF 
LANDETS MEST NATUR- 
SKØNNE OMRÅDER. ”

EN, TO ELLER TRE OVERNATNINGER



“IKKE TO GOLFSPILLERE ER ENS, OG HVAD ENTEN 
MAN GÅR EFTER DET NEMME ELLER DET SVÆRE, SÅ 
BIDRAGER DE TRE BANER I GOLF & GOURMET MED 
HVER DERES UNIKKE BUD PÅ EN GOD OPLEVELSE.”

Hos Volstrup Golfcenter er helhedsoplevelsen i centrum med 
smukt anlagte huller i et varieret landskab, hvor især dyrelivet 
træder frem som et af stedets mange plusser. Hobro Golfklub er 
placeret i det kuperede terræn på nordsiden af Mariager Fjord. 
Udsigter over de skovklæde skråninger, der på smukkeste vis 
indrammer fjorden er en oplevelse, der sætter sig på nethinden 
og i bevidstheden hos enhver golfentusiast. 
Det samme gør sig gældende hos Mariagerfjord Golfklub, der 
utvivlsom bidrager med en af Danmarks smukkeste udsigter. Det 
gælder fra såvel klubhuset som fra andre steder på banen.

Er Golf & Gourmet baseret på tre af landets 
mest attraktive golfbaner, så er der også garan-
ti for både charme, hygge og kvalitet på de fire 
beværtninger, der er danner ramme om 
opholdene. Såvel Postgården Mariager som 
Hotel Bramslevgaard, Hotel Amerika og Hotel 
Aa Mølle oser af charme. Sidstnævnte ligger 
lige ved fjorden med Kastbjerg å bugtende sig 
gennem den gamle vandmølle på 
ejendommen. Værels-erne er nyrenoverede, 
lyse og rummelige og bidrager på bedste vis 
med tag over hovedet på et vellykket 
golfophold. Middagen indtages på den 
nærliggende Mariagerfjord Golfrestaurant.

Det firestjernede Hotel Amerika ligger smukt 
placeret i Østerskoven ved Hobro. Hotellet er 
gennemrenoveret fra ende til anden, og den 
stilfulde indretning vidner om kvalitet i såvel 
serviceringen af gæsterne som i den mad der 
serveres.

Vælger man et ophold på Hotel Bramslevgaard 
er der ligeledes garanti for naturskønne 
omgivelser. Unikt beliggende i landskapet ved 
Mariagerfjord. Tæt på Hobro golfbane og 
Hobro by. Gåafstand til Bramslev Bakker og 
andre spændende fodture på opmærkede 
naturstier.

Er man mere til små brostensbelagte gader, 
bindingsværksidyl og købstadsmiljø, så er Post-
gården i Mariager det oplagte valg. Postgården 
ligger i hjertet af landets mindste købstad, og 
med 450 år på bagen oser den hyggelige kro af 
både charme og idyl. Stedet er holdt i gammel 
stil, og køkkenet er kendt viden om for sin gode 
mad.

GOLF I UNIK NATUR

TAG OVER HOVEDET I SKØN NATUR OG CHARMERENDE BYMILJØER


