
GOLF & GOURMETS NYE SPÆNDENDE TILFØJELSE
En golfbane med noget af det smukkeste og mest varierede landskab i Danmark er nu en del af Golf & Gourmetpakkerne

Volstrup Golf Centers golfbaner er hverken sværere eller lettere end 
landets mange andre golfbaner. 

Til gengæld tager de smukke omgivelser, de er placeret i, pusten fra én. Dal, sø, å, 
skov og enge, alle med rigt dyreliv, gør en 18 - hulsrunde til en varieret og skøn 
sports- og naturoplevelse. 

- Udover den utroligt flotte naturkulisse og de unikke huller, så nyder golfspillerne
også den fredfyldte ro, der er her. Selvom vi ofte har mange spillere på græs, så
føler man aldrig, at der er fyldt med golfspillere omkring én, for der er virkelig god
plads mellem hullerne, forklarer indehaver af Volstrup Golf Center, Jeppe Ugilt
Hansen.Volstrup - Jeppe Ugilt Hansen

Volstrup Golf Centers skønne baner nu en del af Golf & Gourmet
Volstrup Golf Center er nemlig fra begyndelsen af 2015 blevet en del af Golf & gourmet pakken, og Jeppe Ugilt venter sig meget af konceptet. 

De første Golf & gourmetgæster har allerede aflagt golfcentret vellykkede besøg. Og som den nye i klassen mener Jeppe Ugilt Hansen da også, 
at Volstrup Golf har noget nyt og anderledes at byde på.

Jeppe Ugilt Hansen mener derfor, at det er oplagt, at  Volstrup Golf 
Center  er på to-do-listen, hvis man booker et Golf & gourmet 
ophold. 

Et slag golf hos Volstrup Golf Center efterfulgt af eksempelvist en 
gourmetmiddag på Hotel Amerikas restaurant og en overnatning 
på Aa Mølle kan  fås til priser startende fra kr. 1198,- pr. person. 

Golfcenteret med de smukke omgivelser ligger 
i Himmerland, lige nord for Hobro. 

Udover restaurant, selskabslokaler og to 
imponerende golfbaner, byder Volstrup Golf 
også på Danmarks bedste indendørs golffacili-
teter. 

Blandt andet råder Golfcentret over fire af 
verdens bedste golfsimulatorer. Alt dette kan 
Golf & gourmetgæster nu også nyde godt af. 

- Der er ingen tvivl om, at de andre golfbaner som er med i projek
tet også er skønne. Men, mens de ligger skønt ved Mariager Fjord,
så har vi nogle helt anderledes flotte og varierede naturomgivels er, 
forklarer Jeppe Ugilt Hansen og fortsætter;

- Med å-landskab, skov, åbne vidder og en eng dal som kulisse
komplimenterer vi de andre golfbaner i Golf & Gourmet program-
met godt.

Volstrup- indendørs center

Volstrup-Green i skoven
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