
LUKSURIØST GOLFOPHOLD PÅ 
HIMMERLANDSK HERREGÅRD
DET SMUKT BELIGGENDE HOTEL OG KURSUSSTED, BRAMSLEVGAARD, 
ER FRA 2017 BLEVET EN DEL AF GOLF & GOURMET-KONCEPTET

Golfspillere med hang til lækker mad i elegante om-
givelser har en nyhed at se frem til. Det er, som en 
del af Golf & Gourmet-pakken, nemlig nu blevet 
muligt at tilvælge overnatning og gourmetmiddag 
på BramslevGaard. 

Herregårdsidyl med fjordudsigt
Den gamle herregård ligger i de naturskønne 
Bramslev Bakker ved Hobro. Hotel og kursusstedet 
ligger blot 200 meter fra en storslået udsigt over 
Mariagerfjord, der tituleres som en af Danmarks 
smukkeste fjorde.  

Udover overnatning og spisning byder herregårds-
hotellet på wellness med sauna og jacuzzi. Det er 
også muligt at få sig nogle gåture på de afmærkede 
stier i det skønne landskab omkring herregården, 
ligesom fjorden giver rig mulighed for at fiske, 
soppe, surfe og bade. 

Køkkenet kæler for detaljerne
På BramslevGaard glæder man sig til byde golf-
spillere fra nær og fjern velkommen, og ejer af 
BramslevGaard, Lene Bidstrup, fortæller, at man på 
herregårdshotellet agter at gøre sit til, at golf-
spillerne efterfølgende tjekker ud med et ”på 
gensyn” som afskedshilsen. 
 - Vi tilbyder en 3-retters gourmetmiddag 
lavet af vores fantastiske kokke, der virkeligt kæler 
for detaljerne, når de anretter retterne fra vores 
menukort. Og så er vores komplette morgenmad 
med hjemmebagt brød i vores tre smukke, stuk-
pyntede gamle stuer altså også en oplevelse, 
vi glæder os til at præsentere for golfspillerne, 
forklarer Lene Bidstrup og tilføjer, at deres 
restaurants indretning med hyggelige hjørner og 
pejs også danner de perfekte rammer for nogle 
hyggelige stunder med vellavede drinks fra 
hotellets bar.



Golfspiller på ærten
Det gamle herregårdshotel har været i Lene 
Bidstrups families eje siden 1951 og beværtet 
gæster siden 1959. Hotellet har 21 komfortable 
værelser, heraf 8 superior værelser, samt en 
superior suite med egen altan. Derudover er der 
7 ferielejligheder, heraf en suite med himmelseng. 
Alle værelser er indrettet med fokus på komfort, 
hygge og velvære. Fem af værelserne er ligeledes 
udstyret med egen spa. 
 - Vi har indrettet både værelser og lejlighed-
er med fokus på komfort, hygge og velvære, og 
det er lig med flot udsmykkede rum og nogle 
senge, der er særdeles behagelige at ligge i, 
fortæller Lene Bidstrup.  

Book i god tid
Det er populært at blive gift og fejre andre 
begivenheder på BramslevGaard, så hvis 
man planlægger et golfophold, så er det 
hensigtsmæssigt at booke et hverdagsophold, 
oplyser Lene Bidstrup.  
 - Weekenderne er ofte fuldt booket mange 
måneder frem, hvilket vi selvfølgelig tager som en 
kompliment og som et tegn på, at vi rammer plet 
med vores koncept. Men derfor kan det dog også 
nogle gange være svært at få plads hos os i 
weekends, selvom vi selvfølgelig gør alt, hvad der 
står i vores magt, for at det kan lade sig gøre. 
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