GOLF & GOURMET
VED DANMARKS
SKJØNNESTE
FJORD
“MARIAGER FJORD ER
KJENT FOR Å VÆRE ET AV
LANDETS MEST NATURSKJØNNE OMRÅDER”
Mens fjorden danner den sydlige grensen for
Himmerland, så avgrenser den også den nordlige delen av Kronjylland. Fjorden atskiller seg
fra mange andre danske fjorder ved å være
både dyp og lang, og med tett skog på bratte
skråninger viser Mariager Fjord sin skjønnhet
på alle årstider. Fjorden er et vakkert syn, både
sommer og vinter, vår og høst.
Men Mariagerfjord-området har også noe
annet å by på. Hele tre golfklubber bidrar til
rekreative muligheter i området. Hobro
Golfklub, Mariagerfjord Golfklub og Volstrup
Golfcenter har med hver sin unike plassering
satt seg fast i bevisstheten hos tusenvis av
golfinteresserte. Det er golfklubber som man
ikke bare besøker en gang. Har man først
opplevd å spille på en av de fine banene, føler
man at man trekkes tilbake. Mange av de
tusenvis turistene, som hvert år legger veien
forbi Mariagerfjord Kommune, kommer for å
spille på golfbanene. Og selvfølgelig også for å
kose seg med god mat og vin, som prikken
over i-en. I den sammenhengen har de tre
golfklubbene gått sammen med kvalitetsbevisste hoteller og restauranter. Under overskriften Golf & Gourmet er det mulig å kombinere fantastiske golfopplevelser med gourmetopphold på Hotel Bramslevgaard, Hotel
Amerika eller Hotel Aa Mølle.

EN, TO ELLER TRE OVERNATTINGER
Det er sånn sett fritt valg på alle hyller for dem
som benytter seg av Golf & Gourmet-tilbudet.
Uansett om man ønsker en enkel overnatting
kombinert med en runde på en av banene eller
om man vil ta hele veien rundt, med to eller tre
overnattinger, så er Golf & Gourmet en
enestående mulighet for et avslappende og
naturskjønt golfopphold ved Mariagerfjord.
Velger man en overnatting, så inkluderer pakken
en 3-retters gourmet-meny, inklusiv stor morgenbuﬀet og to greenfees. Ved to overnattinger
tilbys to gourmetmiddager, to morgenbuﬀeter
og tre greenfee-kort. De tre overnattingene
omfatter selvsagt tre gourmetmiddager, tre
store morgenbuﬀeter og fire greenfees.
Alle gourmetmiddagene er basert på tre-retters
menyer.

GOLF I UNIK NATUR
“IKKE TO GOLFSPILLERE ER LIKE, OG UANSETT OM
MAN GÅR ETTER DET ENKLE ELLER DET VANSKELIGE,
SÅ BIDRAR DE TRE BANENE I GOLF & GOURMET PÅ EN
GOD OPPLEVELSE.”
Hos Volstrup Golfcenter er helhetsopplevelsen i sentrum med
flotte anlagte hull i et variert landskap, hvor spesielt dyrelivet trer
frem som et av stedets mange fordeler. Hobro Golfklub ligger
plassert i det kuperte terrenget på nordsiden av Mariager Fjord.
Utsikten over de skogkledde skråningene, som på flotteste vis
rammer inn fjorden, er en opplevelse som setter seg på netthinnen og i bevisstheten hos enhver golfentusiast.
Det samme gjør seg gjeldende hos Mariagerfjord Golfklub, som
utvilsom hører til blant Danmarks flotteste steder. Det gjelder
både fra klubbhuset og fra andre steder på banen.

TAK OVER HODET I SKJØNN NATUR OG SJARMERENDE BYMILJØER
Siden Golf & Gourmet er basert på tre av
landets mest attraktive golfbaner, så er det
også garanti for både sjarm, hygge og kvalitet
på de tre bevertningsstedene som danner
rammen rundt oppholdene. Både Hotel
Bramslevgaard, Hotel Amerika og Hotel Aa
Mølle oser av sjarm. Sistnevnte ligger rett ved
fjorden hvor Kastbjerg-elven bukter seg
gjennom den gamle vannmøllen på
eiendommen. Rommene er nyrenoverte, lyse
og romslige og bidrar på beste vis til et vellykket golfopphold. Middagen nytes på Mariagerfjord Golfrestaurant som ligger i nærheten.
Det firestjernede Hotel Amerika er vakkert
plassert i Østerskoven ved Hobro. Hotellet er
gjennomrenovert fra ende til annen, og den
stilfulle innredningen vitner om kvalitet, både i
servicen til gjestene og i maten som serveres.
Velger man et opphold på Hotel Bramslevgaard, er det også garanti for å oppleve vakker
natur. Vi garanterer en uforglemmelig opplevelse midt i det fredede, naturskjønne, og sterkt
kuperte landskapet i Bramslev Bakker ved
Hobro. Det er kun 200 meter fra hotellet til den
storslåtte utsikten over Mariager Fjord, som er
en av Danmarks vakreste fjorder omringet av
en særegen vegetasjon.

