Fakta
RUM:
39 rum
FACILITETER:
Bastu, gym
AVSTÅND:
Hamburgs flygplats 22 km
Hamburg 31 km
Puttgarden 147 km

Gut Kaden
Det här är en välkänd, prestigefylld golfanläggning utanför Hamburg med en
lång historia. Här har många stora tävlingar spelats under åren så som
Deutsche Bank Players Championship och andra Europa Tour tävlingar.
Centralt i resorten ligger det vackra herrgården som kompletterats med en
ny flygelbyggnad som är Gut Kadens nya hotell.

Mästerskapsgolf utanför
Hamburg

Det är en riktig utmaning
avslutningshålen mot den
vackra herrgården på Gut
Kaden. Den här fina
anläggningen har varit värd för
många stora mästerskap och
gästats av bla Tiger Woods.

Det nya hotellet har 39 stora
och välutrustade rum och 1
svit. Allt är nytt och väldigt
fräscht!
Njut av god mat och dryck i den
I restaurangen välkomnar chef
de cuisine Johann Alt och hans
team dig. Hans varierande och
fantasifulla rätter varvas med
handgjorda specialiteter från
hans hemregion Franken. Bara
5km bort i Henstedt-Ulzburg
hittar du fler restaurager.

Allt ligger nära här och efter rundan kan man koppla av och summera rundan
vid den stora uteserveringen (ja när värdet tillåter). Är vädret lite sämre kan
man värma sig i bastun vid hotellet eller träna lite i gymmet.
Hamburg kan stolsera med den fina, imponerande Imtech-arenan, som
rymmer ca 57 000 åskådare och det brukar vara fullsatt på HSVs matcher.
HSV är den enda klubben i Tyskland som alltid har spelat i Bundesligan sedan
serien infördes 1963. Har du inte varit på en fotbollsmatch i Tyskland blir du
nog förvånad över vilken folkfest det är. Hamburg en pulseraden stad som
har mycket mer än fotboll i toppklass att bjuda på. Utbudet av shopping,
restauranger och nöjen gör ingen besviken.
Gut Kaden är välkänt för sina många topgolfturneringar där många
förstklassiga golfspelare, bland annat Tiger Woods, har slagit ut flera gånger.
Banan med sina 27 hål skapar med den slingrande floden Pinnau
imponerande natursköna bakgrunder. Här finns ett stort antal bunkrar.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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