
Prisen er gældende ved min. 20 personer

2 dage på banen, 2 nætter kr. 1749,- Normalpris Kr. 1899,-

1 dag på banen, 1 overnatning kr. 899,- Normalpris kr. 999,-

1 dag på banen, 1 nat på Hotel Fjordgården

Green fee ( Holmsland el Dejbjerg )

1 x 3 retters menu
( med årstidens friske råvarer, efter køkkenchefens valg )

Kaffe/te efter middagen

Overnatning i delt dobbeltværelse

Morgenbuffet

Separat lokale til spisningen 

Ved flere end 20 personer 

giver vi et gavekort til

 weekendophold 

for 2 personer, 

som I evt. kan 

udlodde til præmie.

Nyd et dejligt golfophold på Hotel Fjordgården i Ringkøbing.
Vi vil gerne invitere dig og din klub til skønne Vestjylland.
Vi tilbyder lækker mad, overnatning i dobbeltværelse samt greenfee til nogle af Vestjyllands bedste golfbaner.   
Efter en lang dag ude i det fri kan man slappe af i vores hyggelige poolområde både før og efter middagen.

SUPER 

BETJENING OG 

EN BEHAGELIG 

OMGANGSTONE

  MED PERSONALET.

Tlf.: 9732 1400  |  rec@fjordgaarden.dk

GOLFOPHOLD 

HOTEL FJORDGÅRDEN 2019/2020
Nyd et dejligt golfophold på Hotel Fjordgården i 

Ringkøbing - nær hav og fjord.

Vi vil gerne invitere dig og din klub til skønne 

Vestjylland. Vi tilbyder lækker mad, overnatning i 

dobbeltværelse samt greenfee til nogle af 

     Vestjyllands bedste golfbaner.   

              Efter en lang dag ude i det fri kan man 

                      slappe af i vores hyggelige pool-

                             område både før og efter 

                                       middagen.

Pris pr. person i dobbeltværelse
ankomst man-fredag

Kr. 789,-

Green fee ( Holmsland el Dejbjerg )
1 x 2 retters menu på ankomstdagen 
( sammensat af vores køkkenchef )

Kaffe/te efter middagen 
Overnatning i delt standard
dobbeltværelse  
Stor morgenbuffet
KAMPAGNEPRIS
fra kr. 789,- pr. person

Pris pr. person i dobbeltværelse

Kr. 989,-

Enkeltværelsestillæg kr. 255,- pr. døgn

Opgradering til businessværelse kr. 200,- pr. døgn

Mulighed for tilkøb af ekstra green fee til rabatpris.

Ved ankomst lørdag pålægges et tillæg på kr. 200,- pr. person

KOM AFSTED I APRIL & OKTOBER
Kampagnepriser april & oktober 2019/2020
(ankomst mandag - fredag)

Dejbjerg & Holmsland

 Holstebro Golfklub 
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