Golf & god mad
Skal I have nogle afslappende dage, hvor det bare står på golf og god mad, så har vi et godt tilbud til jer. Vi har i
samarbejde med
lavet en pakke, hvor I kan spille 2 runder golf på Hjørring Golfklub inklusive
frokost og opholdet sker på Løkkens Vejkro med 2 overnatninger i dobbeltværelse inklusive 2 gange morgenmad og 2
gange aftenmenu.
Den første dag vælger I selv om der skal spilles en runde golf først med efterfølgende
frokost i Golf caféen, eller I vælger at køre direkte til Løkkens Vejkro for at tjekke ind. Om
aftenen serveres en 3 retters menu efter køkkenets valg, inden I overnatter i et dejligt
dobbeltværelse.
Næste morgen er der morgenmad på kroen, inden I spiller golf. Vi har selvfølgelig
reserveret starttid efter jeres ønsker. Efter runden spiser I frokost i klubbens dejlige golf café, inden I returnerer til
kroen. Her venter der endnu en dejlig menu efter køkkenets valg.
Den sidste dag er igen morgenmad, inden I tjekker ud og så er det enten endnu en runde
golf med efterfølgende frokost eller det er hjemad efter et par dejlige dage.
Hjørring Golfklub har 36 huller, med flotte og brede fairways og nogle spændende greens,
hvor danmarksmesterskabet i slagspil blev afholdt i 2010. Der er 3 sløjfekombinationer
som du kan spille og derfor er altid plads til gæstespillere på banen. Banen er placeret i det
nordlige Hjørring, i en smuk – og kuperet – natur, med mange flotte udsigtspunkter.
Vi har en stor og velassorteret proshop, og vores golf café er kendt viden om for sin gode
mad.
Løkkens Vejkro blev i 2003 overtaget af Inger Marie og Brian Strandli Skøttrup. Inger Marie er uddannet kok og er
kroens køkkenchef. Hun står for udviklingen af kroens nye og spændende retter sammen med kroens øvrige kokke,
mens Brian, der er uddannet tjener, står for restauranten. Brians speciale er vin, så har du lyst til at vide mere om
vores spændende vine så er Brian altid klar med mere information.
Inklusive i prisen:
2 runder golf i Hjørring Golfklub inklusive brug af træningsfaciliteter
2 gange frokost i golf caféen
Pris 1.995,2 x overnatning i dobbeltværelse på Løkkens Vejkro med morgenmad
pr. person
2 x 3 retters menu efter køkkenets valg inkl. kaffe med sødt

Kontakt os på: info@hjoerringgolf.dk eller 9891 1828

Betingelser
Alle priser er i danske kroner pr. person medmindre andet er anført og inklusive moms.
Drikkevarer er ikke inkluderet i de nævnte priser.

Hjørring Golfklubs elitespiller Thomas Sørensen, som vandt DM i slagspil 2011

