Grupperejser med golf og gastronomi i fokus ved Limfjorden
Kom til Grand Hotel Struer, der ligger tæt ved Limfjorden i det dejlige Vestjylland og nyd et
skønt golfophold, hvor alt fra golfbanerne til værelserne og maden er af høj kvalitet.
Vi tilbyder særlige ophold for grupper, hvor fokus er på golf og gastronomi. Så er I en
golfgruppe, der gerne vil have en særlig oplevelse, så er Grand Hotels tilbud måske lige det, I
leder efter.
Grand Hotel Struer ligger godt placeret tæt ved Limfjorden og med let adgang til mange
spændende golfbaner i den nordvestlige del af Jylland. Vi har greenfee-aftaler med ikke mindre
end 9 golfklubber i omegnen, hvor I kan nyde en tur på golfbanerne.
Efter en dejlig dag på golfbanen kan I om aftenen se frem til en lækker middag tilberedt med de bedste
råvarer i jeres eget lokale, så I alle kan være samlet og fortsætte den hyggelige stemning. På
ankomstdagen kan I nyde en dejlig 2-retters middag, mens I på anden dagen bliver forkælet med en
lækker 3-retters menu.

Vores særlige golfophold for grupper inkluderer;
2 x greenfee (vær opmærksom på evt. tillæg)
2 x overnatning i delt dobbeltværelse
2-retters middag på ankomstdagen i eget lokale
2 x morgenmadsbuffet
3-retters middag på anden dagen i eget lokale
Pris pr. pers. 1799,- i delt dobbeltværelse (ved min. 20 pers.)
Pris pr. pers. 2054,- ved enkeltværelse
Ønsker I at forlænge jeres golfophold med en ekstra dag koster dette 400,- pr. pers. i delt
dobbeltværelse inkl. morgenmadsbuffet.

Yderligere tilbud;
I kan tilkøbe adgangsbilletter til Kurbad Limfjorden, hvis I har lyst til at forkæle jer selv med et
par timers lækker wellness oven på en god dag på golfbanen.
Vi tilbyder også, at I kan tilkøbe madpakker/sandwich, hvis I ønsker.

Grand Hotel Struer har greenfee aftaler med følgende golfklubber;
Struer Golfklub (ingen tillæg)
Holstebro Golfklub (tillæg; 175,- på hverdage, 200,- i weekenderne)
Storådalen Golfklub (tillæg; 75,-)
Lemvig Golfklub (ingen tillæg)
Skive Golfklub (ingen tillæg)
Sydthy Golfklub (ingen tillæg)
Nordvestjysk Golfklub (ingen tillæg)
Trehøje Golfklub (tillæg; 75,- på hverdage, 100,- i weekenderne)
Harrevig Golfklub (tillæg; 50,-)

Vil I gerne vide mere om vores grupperejser med golf og gastronomi i fokus, så kontakt os gerne på
enten sgh@struergrandhotel.dk eller tlf. 97850400 – vi sidder klar til at hjælpe jer!

