Fakta
RUM:
60 rum/stuga
FACILITETER:
Bastu, gym, Spa

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland är en komplett golfanläggning vackert belägen sydväst om
Aalborg. Här finns två fina 18-hålsbanor samt en trevlig 9 hålsbana. Här
bor du i direkt anslutning till golfbanorna i de stugor med möjlighet till
självhushåll eller på hotellet. Det finns fritt WiFi på Resorten.

Lillsemester till Danmark

Så enkelt, men ändå komma
iväg utomlands det är Golf i
Danmark. Lite som hemma
men ändå inte. Himmerland på
nord Jylland ligger
lättillgängligt med färjan från
Göteborg eller Varberg eller
från södra Sverige via broarna.

AVSTÅND:
Fredrikshavn 118 km
Grenå 131 km
Aalborg 20 km
Helsingör 445 km
Köpenhamn 410 km

Stugorna som finns med 4 6 bäddar är välutrustade
och har allt som krävs för
självhushåll. Man bör tänka
på att till stugorna får man
själv ta med sängkläder.
Himmerland Resort Hotel
har 60 ljusa och moderna
rum som har en fin utsikt
mot
en
omgivande
naturen.

På anläggningen finns det
är tre trevliga restauranger "Restaurangen" som serverar à la carte meny
baserad på klassiska rätter. Brasseriet / terrass serverar goda luncher och
snacks. Bowling Café som har traditionella bowling kvällsmåltid.
För boende med golfpaket så ingår fritt inträde till bad och gym. Njut av
en avkopplande spa stund i den nya Wellness avdelningen, Nordic Spa
Himmerland. Bowling, äventyrsgolf, golf fotboll är även andra aktiviteter
man kan ägna sig åt förutom golfen.
Backtee Course är en riktigt utmanande 18-hålsbana med smala långa
fairways som slingrar sig genom ett kuperat landskap. Här finns ett
mycket känt par 6 hål som i motvind kan kännas oändligt långt.
Himmerland Garia Course , är en vacker uppvuxen parkbana med
naturliga vattenhinder.
Himmerland erbjuder mycket bra träningsfaciliteter. Här finns en 18hålsbana, korthålsbana, range med skyddade utslagsplatser, enorm
putting green etc.
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