Den årlige udflugt

med kollegaer, venner eller familie

Golf2021
Tour

- vælg frit mellem 26 golfbaner

UDFLUGTSPAKKE 1

UDFLUGTSPAKKE 2

2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
1 x sandwich “to go” + vand
1 x velkomstdrink
1 x overnatning i delt dobbeltværelse
1 x Pejsegårdens store morgenbuffet
1 x 2-retters middag

2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
2 x sandwich “to go” + vand
2 x velkomstdrink
2 x overnatning i delt dobbeltværelse
2 x Pejsegårdens store morgenbuffet
2 x 2-retters middag

Fri Wi-Fi, swimmingpool, billard,
bowling og hygge i et dejligt miljø
på Hotel Pejsegården.

Fri Wi-Fi, swimmingpool, billard,
bowling og hygge i et dejligt miljø på
Hotel Pejsegården.

2 DAGE

3 DAGE

1.125,-

1.645,-

for KUN kr.

for KUN kr.

Ved over 20 golfere: Gunstart • Golfbuggy til matchleder • Vi laver gerne startlisten
• 2 greenfee-billetter pr. golfrunde for hver 20 golfere.

Årets Golfudflugt

Skræddersyede pakkeløsninger, der matcher jeres behov
GÆSTERNE SIGER:

• Golfbaner efter jeres ønske – se boksen til højre*.
• Vi booker starttider i GolfBox.
• Mulighed for 1, 2, 3 eller 4 overnatninger efter eget valg.
• Hvis I vil spille golf mere end 2 gange, koster en ekstra
greenfee 225,- kr.
• I kan komme det antal golfere, I ønsker
- Pejsegården har pladsen.
• Mulighed for afhentning og transport i bus.
• Mulighed for dans med levende musik, bridge,
vinsmagning, ølsmagning m.m.
• 2-retters menuen kan uden beregning erstattes af f.eks.
stegt flæsk med persillesovs ad libitum og isdessert.
• Der er mulighed for at opgradere til en 3-retters
festmiddag for kun 60,- kr. pr. dag.

Tillæg for enkeltværelse er 220,- kr. pr. person pr. nat.
Ekstra overnatning inkl. morgenmad er 325,- kr. pr. person
ved 2 personer i dobbeltværelse.
Fradrag for ikke golfspillende ledsager er 350,- kr.
Fredage og lørdage i september og oktober bestilles opholdet
sammen med Pejseshow. Tillæg for Pejseshow er 175,- kr.

Kontakt vores golfansvarlig Jørgen Bundgaard,
med ønsker, datoer, golfbaner, antal overnatninger m.m.
Jørgen har stor erfaring med skræddersyede løsninger,
der matcher jeres behov i forhold til pris og ønsker.

Jørgen Bundgaard
jb@pejsegaarden.dk
Tlf. 61 26 43 53

”Et dejligt golfophold på Pejsegården
med god mad og god service. Alt klar
og tilrettelagt på banerne. Selv vejret var med os. Stor tak til Jørgen. ”
”Vi havde en super fin tur, fik en
fantastisk service - både på golfbanen og hos jer.”

*Samarbejder med flg. golfbaner:
Barløseborg, Brande, Fredericia,
Give, Grenaa, Hammel, Hedensted,
Herning, Himmelbjerg, Horsens,
Ikast, Juelsminde, Lillebælt,
Midtfyn, Mollerup, Silkeborg Ry
(kun Ry banen), Skanderborg, Skive,
Stensballegård, Søhøjlandet, Tange
Sø, Trehøje, Vejle (kun hverdage),
Vestfyn, Viborg og Åskov.

Kulturelle oplevelser:
Hvis I ønsker en dag uden golf, er
vi klar til at hjælpe med udflugtssteder. Det kunne være Fængslet
i Horsens, Den Genfundne Bro i
Brædstrup, Aros i Århus, Asger
Jorn Museum i Silkeborg, Himmelbjerget, en kanotur på Gudenåen,
en sejltur med Hjejlen og mange
andre kultursteder i Østjylland.

Tlf. (+45) 75 75 17 66
hotel@pejsegaarden.dk
www. pejsegaarden.dk

www.2of US.dk

”Tak for et perfekt arrangement alt sad lige i skabet. Alle på Pejsegården var søde og venlige, dejlig
aftensmad og super frokost.
I golfklubberne blev vi også hjulpet
på vej - det er nu skønt når man
kommer og scorekort, baneguides
etc er skrevet ud og ligger klar.”

www.2of US.dk

”Tak til team Pejsegården for den
super gode service og gode mad
hele vejen igennem.”

