Aktiv ferie - spil golf i
Aktiv ferie - spil golf på

Nordborg Golfklub
www.nordborg-golfklub.dk . Tlf. +45 30 51 56 09

Tag hele familien med, og spil golf på en af
Sønderjyllands bedste og mest naturskønne
golfbaner.

18-hullers banen:

Par-3 banen:

Du kan spille i 7 dage
(1 uge) på vores 18-huls
bane for kun kr. 700,og få en god golf- og
naturoplevelse.
Spil alt det golf du vil i 7
dage i Nordborg Golfklub.
(kræver godkendt banetilladelse).

Du kan vælge at tage hele
familen med og spille i 7
dage (1 uge) på par -3 banen
for kun kr. 350,-.
Kommer du alene: kr. 150,I kan bruge hele træningsanlægget og par-3 banen alt
det I vil i 7 dage (1 uge).
Prisen er incl. leje af udstyr.

Aktiv ferie

Aktiv ferie - spil golf
i skønne omgivelser!
5 gode grunde
til at besøge
Nordborg Golfklub
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baner.
En rigtig perle i den skønne natur
på Als.
Efter betalt greenfee kan du bruge
banen og vores faciliteter hele
dagen.
En hyggelig og særdeles god
atmosfære i klubben.
Egen mad og drikkevarer kan
medbringes - men kan ogdså
bestilles hos den nærliggende 		
slagter. (Tlf. +45 74 45 13 16).

Velkommen på banen og på
www.nordborg-golfklub.dk

Gæster er altid velkomne
- her er natur, ro, tid - og plads til dig!
Er du 1, 2 eller med i en gruppe, er du
altid velkommen i Nordborg Golfklub og vi hjælper gerne med det praktiske.
Tee-off tid kan bestilles på golfbox.dk
eller ved henvendelse til sekretariatet.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Ønsker du at blive medlem af klubben,
kan du komme i gang for kr. 800,- incl.
nogle ugers undervisning og uden
indskud.
Henvendelse til sekretæren på
tlf. +45 30515609.
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