Golf

Golfophold på Danmarks ældste
kro i 2018
Bromølle Kro er omgivet af skov og idyllisk beliggende ved
Åmose Å, hvor der er rig mulighed for vandreture og for at
følge årstidernes skiften på tætteste hold. Bromølle Kro har
ligget på dette smukke sted siden 1198- midt i Vestsjællands
naturpark.
Kroen er kendt for hyggelige lokaler og en dejlig restaurant
med et stort udvalg baseret på alt det bedste fra det
traditionelle og nye danske køkken.
Vi har 30 dejlige værelser som ligger fredfyldt bagved kroen,
med udsigt over henholdsvis Åmose Å og skovene omkring os. De
2 af værelserne er familieværelser med 1 dobbeltseng og 2
separate senge adskit af en væg. 2 af værelserne er indrettet
romantisk og 2 af værelserne er med spa. Fælles for alle
værelserne er egen terrasse, hvorfra man kan nyde årstidernes
skiften og hvis man er heldig….. få besøg af Bambi.
Vi har Greenfee aftale med:
Dragsholm Golfklub,
Midtsjællands Golfklub hvor der er ca.
23 km til hver samt Holbæk Golfklub og Kalundborg Golfklub
med ca. 33 km. til hver.
Der er således rige muligheder for et alsidigt og udfordrende
golfophold, hvor man samtidig kan nyde vores hyggelige kro med
god mad.
1. Du booker først selv det ønskede golf ophold, på den

ønskede dato enten på vores onlinebooking eller ved at
sende en e-mail til: mail@bromoelle-kro.dk. selv det
ønskede tidspunkt, på den ønskede bane på dette link.
Eller send en forespørgsel til den ønskede bane på mail.
Når der er booket de ønskede tider sendes en mail til os
mail@bromoelle-kro.dk med hvilke baner og tider I har,
hvorefter vi har voucherne klar til jer eller sender dem
tilbage på mail til jer.
Golfophold 1
1 overnatning i dobbeltværelse
1 x dejlig morgenbuffet
3 retters menu afstemt efter årstiden
2 Greenfee
Pris per person i delt dobbeltværelse 1.300,00 kr.Holbæk har
tillæg 50,00 kr. hverdage og 100,00 kr. i weekender.

Golfophold 2
2 overnatninger i dobbeltværelse
2 x dejlig morgenbuffet
2 retters menu afstemt efter årstiden
3 retters menu afstemt efter årstiden
2 x Greenfee
Pris per person i delt dobbeltværelse 2.000,00 kr.
Holbæk har tillæg 50,00 kr. hverdage og 100,00 kr. i weekender

Golfophold 3

3 overnatninger i dobbeltværelse
3 x dejlig morgenbuffet
2 x 2 retters menu afstemt efter årstiden
3 retters menu afstemt efter årstiden
3 x Greenfee
Pris per person i delt dobbeltværelse 2.400,00 kr.
Holbæk har tillæg 50,00 kr. hverdage og 100,00 kr. i
weekender

Golfophold 4
Gælder kun søndag til mandag
1 overnatning i dobbeltværelse
1 x dejlig morgenbuffet
2 retters menu afstemt efter årstiden
2 Greenfee
Pris per person i delt dobbeltværelse

970,00 kr.

Holbæk har tillæg 50,00 kr. hverdage og 100,00 kr. i
weekender.

Dragsholm Golfklub:
Dragsholm Golf Klub har Sjællands største golfanlæg, smukt
beliggende for foden af Vejrhøj. For den kræsne golfspiller
er der en 18-hullers mesterskabsbane. Banen er kuperet.
Banen ligger kun 24 km herfra.
Se mere her.
Du kan bestille tider på Golfbox eller
info@dragsholmgolfclub.dk eller Telefon: +45 – 59 65 11
10.

Midtsjællands Golfklub:
Midtsjællands Golfklub ligger i byen Kvanløse, i et
naturskønt og flot kuperet område.
Anlægget består af en udfordrende par 71,
18 hullers bane samt en 6 hullers træningsbane
Banen ligger kun 23 km herfra.
Vil du se mere klik her.
Du kan bestille tider på Golfbox eller
sekretariat@midtgolf.dk eller Telefon: +45

–

59 18 30 51.

Kalundborg Golfklub:
Banen er en 18 hullers par 70, med to sløjfer der på mange
måder hænger rigtigt godt sammen, men som også rummer deres
helt individuelle præg. Udgangspunktet er et 155m par 3 hul,
med en lille sø der forsigtigt glider ind foran green. Banen
er kuperet.
Vil du se mere klik her.
Du kan bestille tider på Golfbox eller info@kalundborggolf.dk eller Telefon: 59 50 13 85.

Holbæk Golfklub:
Banen blev tegnet af Frederik Dreyer og var i princippet en
sea-side bane, hvor kun strandvolde beskyttede banen og
fairways mod fjorden.
Banen er ikke kuperet.
Banen ligger kun 34 km herfra.
Vil du se mere klik her
Du kan bestille tider på på Golfbox eller
jb@holbakgolfklub.dk
– Telefon: +45 – 59 43 45 79.

Reduktion for en Greenfee 200,00 kr.
Tilbage til forsiden.

