Helhedsoplevelser
i centrum!

VOLSTRUP
TILBYDER

• Golf – både inde og ude
• Trackman simulator
• Overnatning i hyggelige,
lyse lejligheder

Volstrup
– et sted ud over
det sædvanlige

• Fiskesø i grønne
omgivelser
• Fristende madoplevelser
– i restaurant eller som
take away
• Padeltennis
• Vandreweekend i
naturskønne områder.

Tag venner/veninder,
familie eller kollegaer
med til Volstrup, og få
uforglemmelige oplevelser
på de store grønne plæner.
Nyd den friske luft,
den fantastiske natur og
de skønne faciliteter.

Vi tilpasser gerne
arrangementer
efter dine ønsker
Ønsker I at få et uforpligtende
tilbud på netop jeres ønsker.
Kig gerne forbi Volstrup eller kontakt
en af vores arrangementskoordinatorer
på tlf. 98 55 18 44
eller info@volstrupgolf.dk
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

Vi glæder os rigtig meget
til at byde jer velkommen!

Fiskeparken er en fredelig og naturskøn oase,

hvor man kan nyde naturen og samtidig få en
fantastisk fiskeoplevelse, hvad enten man er den
erfarne lystfisker eller med familien på udflugt.

Padeltennis er et sjovt og forholdsvis let spil at

komme i gang med. Padeltennis spilles som double (to på hver side af nettet), så skynd dig at finde
nogle makkere og kom ud og prøv det herlige spil.

Golf udendørs – både 18 og 9-huls banen er

unikke med fantastisk natur og varieret landskab.
Golf indendørs – i yderst komfortable omgivelser finder du både driving range, puttinggreen og
tilmed fire af verdens bedste golfsimulatorer.

Lejlighederne er det oplagte valg for en afslap-

over banerne giver fantastiske
rammer for at nyde et velsmagende
måltid. Hvad enten du er golfspiller
eller ej, ser vi frem til at betjene dig.
Vi har menukort til både hverdag
og fest.
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Restaurant med panoramaudsigt

V

pende miniferie eller en uges familiehygge i det
skønne Himmerland. Så hvad end du er golfspiller,
lystfisker, naturelsker eller måske cykelturist bør du
simpelthen tage en nat eller syv på Volstrup.

take
away
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