
Se mere

Golfpakker & tilbud

Play Pakke - Ekstra  ca. 4-5 timer

• 1½ times instruktion i simpel golfteknik, sikkerhed
og en kort introduktion til spillets regler.

• 9 hullers golfturnering på Pay & Play banen.
Træneren sætter jer igang.

• Der er afsat en træner pr. 20 deltagere.

• 10 hullers puttingkonkurrence ved
klubhuset - på egen hånd.

Denne golfpakke er til lidt større grupper der 
ønsker mere grundlæggende fællestræning. 

Pris pr. pers.: Kr. 350,-
Pakken kræver en min. betaling for 10 personer.

Play Pakke: ca. 3 timer 

• 1 times introduktion til golfens basale færdigheder,
sikkerhed og en kort introduktion til spillets regler.

• 9 hullers golfturnering på Pay & Play banen.

Denne golfpakkes anbefales til familier, små grupper
og små firmaudflugter (dvs. højst 24 personer). 

Pris pr. pers.: Kr. 295,-
For dig under 15 år: Kr. 215,-

• Tilvalg: 10 hullers puttingkonkurrence ved
klubhuset - på egen hånd.
Pris pr. pers.: Kr. 50,-
Pakken kræver en min. betaling for 5 personer.

Play Pakke - Premium ca. 4-5 timer 

• 1½ times instruktion i simpel golfteknik, sikkerhed
og en kort introduktion til spillets regler.

• Instruktionen vil være en blanding af holdtræning
og personlig instruktion, der giver hver enkelt del-

 tager de bedste forudsætninger for at få en ufor-
 glemmelig dag på golfbanen.

• Der er afsat en træner pr. 10 deltagere.

• 10 hullers puttingkonkurrence med træner.

• 9 hullers golfturnering på Pay & Play banen.
Træneren sætter jer igang på banen.

Denne golfpakke er til dem, der vil lidt mere og er velegnet 
til større grupper og firmaarrangementer.

Pris pr. pers.: Kr. 450,-
Pakken kræver en min. betaling for 10 personer.

Generelt:

Golf er sjovt - også for dem, der ikke har prøvet det før ! 
Oplev en god dag på Odense Eventyr golfbane, hvor alle har mulighed for at spille golf.

Prøv at spille golf med dine venner, familie, skoleklasse eller kollegaer 
- alle kan være med !  

Alle pakker er inkl. træner og instruktion.

Alle Golfpakker er inkl. leje af golfbag, 
golfudstyr, startpakke samt bolde til 
drivingrange (øveanlægget).

Ved eget medbragt udstyr til Play-pakkerne,
fratrækkes kr. 50,- pr. pers./sæt.



Golf for sjov
Golfpakker & tilbud

Der er selvfølgelig mulighed for at skræddersy et Golf-arrangement. Kontakt vores personale 
og få sammensat en pakke der passer lige til din gruppes behov og tiden til rådighed. 
Her et par eksempler på andre golfpakker og specialtilbud:

Golf Putting-pakke  ca. 1½ time 

En forkortet version af vore Play-pakker. Vi starter på 
Drivingrange med instruktør, og prøver at slå lange slag,
derefter går vi direkte til puttinggreen og afslutter med 
en udfordrende putting-konkurrence. 

• ½ times instruktion i simpel golfteknik og slag.

• Kort introduktion og tips til putning.

• 10 hullers puttingkonkurrence, inkl. lån af udstyr.

Pris pr. pers.: Kr. 175,-
Pakken kræver en min. betaling for 5 personer.

Golf for skoleklasser ca. 1-4 timer 

Brug et par idrætstimer eller lav en skoleudflugt. 
Her får man prøvet at spille golf med professionel
instruktion og med golfudstyr til alle.

• 1 times gruppeinstruktion, hvor sikkerhed, grund-
 læggende golfteknik og spillets regler gennemgåes. 
 Instruktionen foregår på øveområdet og vil natur-
 ligvis blive differentieret i forhold til klassetrin. 

Pris pr. gruppe:
Instruktion (op til 12 personer): Kr. 650,-
Instruktion (op til 24 personer): Kr. 1.100,-

Efter instruktionen vil der være mulighed for 
at spille golf på 6-huls Par 3 banen eller på 
den mere udfordrende 9-huls Pay & Play bane.

Pris pr. person:
Spil på Par 3 banen (1½ time): Kr. 30,-
Spil på Pay & Play banen (2½ time): Kr. 80,-

Denne golfpakke tilbydes kun for skoleklasser. 

Putting-konkurrence ca. 1 time

En puttingkonkurrencen er et sjovt og anderledes 
indslag i forbindelse med et evt. møde. Det hele fore- 
går på greens lige nedenfor klubhus/restaurant.  

• Kort introduktion og tips til putning.

• 10 hullers puttingkonkurrence, inkl. lån af udstyr.

Pris pr. pers.: Kr. 85,-
Pakken kræver en min. betaling for 5 personer.

Husk at fuldende be søget på golfbanen 
med en bid mad, en kop kaffe eller 
måske en afsluttende forfriskning i 
vores Eventyr Café og Restaurant !

Odense Eventyr Golf · Falen 227 · 5250 Odense SV
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