AKTIVITETER & EVENTS

EKSTRAVAGANT
MADOPLEVELSE

MADLAVNING, GOLF, SPA ELLER MÅSKE PICNIC...
Mulighederne for sjove og inspirerende pauseaktiviteter er uanede på
Lübker Golf Resort. Find inspiration i forslagene herunder og lad os
høre nærmere om jeres ønsker - så specialdesigner vi den optimale
aktivitet eller event til jeres hold.

KOK-AMOK

fra 125,-

Hør mere på tel. 3840 8000
Ved booking af mødepakker
med overnatning tilbyder vi
fri adgang til Subtropisk Bad
og Fitness.

PICNIC VED GRAVHØJEN fra 195,-

I inviteres med i køkkenet, hvor I under
kyndig vejledning fra en af vores kokke
lærer at lave fx flødeboller eller julekonfekt – eller måske står I for tilberedningen
af aftenens middag.

Her får I muligheden for at kigge 5.200
år tilbage i tiden. Vi pakker en kurv med
tæppe, kaffe og kage og kører en tur i
golfbiler til jættestuen – et rekonstrueret
og fredet fortidsminde fra stenalderen.

DANS PÅ ROSER

PUTTEKONKURRENCE

fra 95,-

fra 40,-

Vores spa sørger for et varmt fodbad med
salt og duft, der bringer trætte og ømme
fødder i balance. Efterfølgende peeles
fødderne med en lækker saltscrub fra
Badeanstalten.

Få et break fra jeres møde med en sjov
puttekonkurrence, som kan tilrettelægges alt efter, om I er nybegyndere eller
garvede golfspillere.

GOLF & HISTORIE

GOLF FOR SJOV

fra 150,-

Vores historiefortæller indvier jer i historien om tilblivelsen af Lübker Golf Resort. I
hører om et storstilet projekt med ydmyg
respekt for naturen og kulturhistoriske
værdier med bl.a. jættestue, gravhøj og
runddysser.

I restauranten kan I samles om
gode og ærlige madoplevelser. Vi sætter en ære i at lave
velsmagende mad af gode og
friske råvarer. Alt laves helt fra
bunden med kærlighed, sjæl
og charme.

fra 195,-

I får en grundig introduktion til golfens
betagende verden af vores pro. Efterfølgende spiller I 3 huller på Academy
Course.

27-hullers mesterskabsbane • Spa & Wellness • Subtropisk Bad • Fitness
Restaurant & café • Selskabslokaler • Mødelokaler • Overnatning i huse og lejligheder
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