Den årlige udflugt
med kollegaer, venner eller familie

GOLF

TOUR
2020
- Vælg frit
mellem 25
golfbaner

UDFLUGTSPAKKE
2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
1 x sandwich “to go” + vand
1 x præmietime med
		 velkomstdrink
1 x overnatning i
		 dobbeltværelse
1 x Pejsegårdens store
		 morgenbuffet
1 x 2-retters middag
Fri Wi-Fi, swimmingpool,
billard, bowling og hygge i
et dejligt miljø på Hotel
Pejsegården.
Ved over 20 deltagere:
• Altid gunstart over 20 golfere
• Golfbuggy til matchleder
• Vi laver gerne startlisten
• 2 greenfeebilletter pr. golfrunde for hver 20 golfere
• 2 gavekort til søndagsfrokost
for 2 pers. på Pejsegården

2foDr KAUNGkrE.

1.095,-
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ÅRETS GOLFUDFLUGT
Vi er meget fleksible, så kom med jeres ønsker...

Vi samarbejder med følgende golfbaner: Grenaa, Stensballegård, Horsens, Hedensted,
Fredericia, Lillebælt, Vestfyn, Midtfyn, Give, Tange Sø, Silkeborg Ry (kun Ry banen),
Himmelbjerg, Juelsminde, Skanderborg, Søhøjlandet, Trehøje, Vejle (kun hverdage),
Herning, Ikast, Brande, Viborg, Mollerup, Skive, Åskov og Hammel.
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Golfbaner efter jeres ønske. 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
- bare sig til hvad I ønsker.

Tillæg for enkeltværelse er 220,- kr. pr. person pr. nat.
Ekstra overnatning inkl. morgenmad er 650,- kr. for 2 pers. i dobbeltværelse.
Fradrag for ikke golfspillende ledsager er 350,- kr.
Fredage og lørdage i september og oktober kan der kun bestilles ophold sammen
med Pejseshow. Tillæg for Pejseshow er 175,- kr.
Kulturel
Hvis I ønsker en dag uden golf, er vi klar til at hjælpe med udflugtsteder.
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 ande kultursteder i Østjylland.
Mail eller ring til Jørgen Bundgaard, hvilke ønsker, datoer,
golfbaner, antal overnatninger m.m., der dækker jeres behov
for en nøgleklar udflugt i Klub i Klubben.

Så vil vi hurtigst komme tilbage med Danmarks
bedste pris på den årlige golfudflugt.
Jørgen Bundga
ard
kan kontaktes
på:

www.2of US.dk

Søndergade 112 • 8740 Brædstrup • Tel: 7575 1766
www.pejsegaarden.dk

www.2of US.dk

jb@pejsegaard
en.dk
tlf.: 6126 4353

