
Highlights
• Hotel direkte ved 

golfbanen

• Medbring eget 
udstyr på turen

• Ubegrænset golf

• 3 flotte 9-hullers 
baner

• Fri brug af sauna 
& fitnessrum

Tyskland

Vi er i år klar med en efterårsgolfrejse til Gut 
Kaden nord for Hamborg. Golfresortet tilbyder et 
27-hullers golfanlæg i parklignende omgivelser 
og hotel direkte ud til golfbanerne. Gut Kaden 
er en af danskerne favoritter i Nordtyskland, og 
stedet har 7 gange været vært for The European 
Tour. Banen er i super stand og meget forskellig 
artet. Den giver gode udfordringer for spillere på 
alle niveauer. 

Turneringsleder på turen er Peter Bovbjerg fra 
Nordvestjysk Golfklub

PROGRAM:

1. dag: Udrejse. Efter endt opsamling kører vi sydpå. Vi gør et kort 

stop ved grænsen for indkøb og evt frokost inden turen fortsætter til 

Gut Kaden. Ved ankomsten får vi tildelt vores værelser og mødes igen 

til aftensmad i resortets restaurant. 

2. dag: Golf. Efter morgenmaden er vi klar til at spille golf. Vi spiller 

de første 18 huller i vores interne turnering. Har man mere energi 

tilbage, kan man måske nå endnu 9 huller før aftenens middag.

3. dag: Mere Golf. Med start om formiddagen spiller vi igen 18 

huller i vores turnering. Mulighed for endnu 9 huller. Aftensmad i 

restauranten.

4. dag: Golf - Hjemrejse. I dag har vi sidste dag på resortet. Dagen 

starter med endnu en omgang på golfbanen inden vi starter bussen 

og kører hjemad. Kort stop ved grænsen, hvor der igen vil være 

Gut Kaden
Golf und Land Club GmbH 
Kadener Straße 9 
25486 Alveslohe
Tlf. +49 4193 99290

Hotellet ligger lige ved golfbanerne. Hotellet har 
egen restaurant, fitnessrum, sauna og mulighed 
for tilkøb af wellnessbehandlinger. Moderne og 
rummelige værelser. Alle værelser har eget bad og 
toilet tv og gratis WiFi.

Afrejse: Hjemkomst: Dage: Pris: Enev.:
Sø 29.09.19 On 02.10.19 4 4.598,- 900,-

Valuta: Euro

Prisen inkluderer:
• 3 x overnatning på hotel
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• Greenfee og ubegrænset golf
• 4-stjernet bus

mulighed for indkøb. 

Vi forventer at være hjemme sidst på 

eftermiddagen/først på aftenen. 

GOLF – GUT KADEN 

Golfbil: Det er muligt at leje golfbil. 
Pris: 40,00 euro for 18 huller.
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