Fakta
RUM:
43 rum

Skjoldenæsholm Golf Center

Den här trevliga golfanläggningen är beläget i en avkopplande miljö
bara 50 minuter från Köpenhamn. Hotellet ligger mitt på golfbanan är
omgiven av den vackra parken och de många sjöarna. Samtidigt är det
inte långt att ta bilen in till Roskilde för lite shopping och uteliv.
Skjoldenæsholms historia kan spåras så långt tillbaka som till 1348, då
denna vackra herrgård ägdes av Valdemar Atterdag. 1567 revs
herrgården och det sägs att Frederik den II återanvände
byggmaterialet för att bygga Frederiksborgs Slott i Hilleröd. Den
nuvarande huvudbyggnaden byggdes upp igen 1662 av Müller.

Allt på ett ställe!
Det känns så nära, men ändå
kopplar man av som om man
vore långt bort från vardagen.
Här har du allt på ett och
samma ställe. Två golfbanor,
vacker naturskön miljö och
underbar mat.

omfattande med mycket rimliga priser.

FACILITETER:
Bastu, gym, Spa
AVSTÅND:
Helsingör 92 km
Köpenhamn 57 km
Roskilde 25 km

På Skjoldenæsholm finns
totalt
43
individuellt
inredda rum. Inget är det
andra likt. Alla rum är
renoverade
i
sann
herrgårdsstil. Alla rum har
TV, telefon och eget
badrum.
Vin är något som ägarna på
Skjoldenæsholm haft som
intresse i generationer. Det
finns viner i alla prisklasser
och från hela världen ligger
i vinkällare redo att
serveras till alla gäster.
Vinlistan
är
ganska

Filosofin på restaurangen i Skjoldenæsholm är enkel – bra ingredienser
som behandlats med respekt och inte minst perfektion.
Skjoldenæsholm använder sig endast av lokala leverantörer och även
sin egen trädgård med örter och andra delikatesser.
Prova golflyckan på Trent Jons Jr. Course och Old Course. Banan har
många , naturliga vattenhinder, och mer än 50 bunkrar. Trent Jon Jr
Course är inte bara en av Danmarks vackraste banor utan också en av
de mest utmanande. Old Course är en mer kuperad bana som är
omringad av skog och i ett med naturen. Det finns både smala och
breda fairways, samt greener på låg och hög höjd.

TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

GOLF

Skjoldnaesholm GK Old Course

ADRESS KarlXI:s 27
ÖPPETTIDER mån-fre 09.00-17.00

