AKTIVITETER & EVENTS

EKSTRAVAGANT
MADOPLEVELSE
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.

GOLF, SPA ELLER MÅSKE EN PICNIC I NATUREN
Mulighederne for sjove og inspirerende pauseaktiviteter er uanede på
Lübker Golf & Spa 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.

fra 125,-

KOK-AMOK

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.

GOLF FOR SJOV

fra 195,-

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

BUGGY SAFARI

fra 195,-

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

PUTTEKONKURRENCE

fra 40,-

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

DE 5 TIBETANERE

fra 39,-

Kickstart krop og sind med fem simple
men kraftfulde yoga-baserede øvelser,
skabt til at give dig en følelse af fornyet
energi og vitalitet. Perfekt til
adspredelse og til at klare hovedet.

SPA & WELLNESS

AQUA MOTION

Slut dagen af med ren selvforkælelse i
vores lækre spaområde. Nyd de mange
faciliteter og kom ned i gear efter en
lang dag.

Ved booking af mødepakker
med overnatning tilbyder vi fri
adgang til Subtropisk Bad og
Fitness.

PICNIC VED GRAVHØJEN fra 195,-

Kom på rundtur og nyd den smukke
natur der omgiver resortet. I kommer
bl.a. forbi vores jættestue og måske
spotter i vores sjældne padder og
orkidéer.

fra 179,-

Hør mere på 3840 8000

fra 69,-

Hop en tur i vandet og få kroppen
aktiveret. På Aqua Motion udnytter vi
fordelen af det varme vands evne til at
øge blodomløbet, blødgøre led og
skabe energi i kroppen.

Kontakt os gerne for et tilbud på en af vores aktiviteter

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

Lübker Lodge
Lübker Square

Trent Jones Allé 3
Lübker Allé 123

DK-8581 Nimtofte
DK-8581 Nimtofte

Tel. +45 3840 8000
Tel. +45 3840 8000

info@lubker.com
booking@lubker.com

www.lubker.com

