Fakta
RUM:
72 rum
FACILITETER:
Country Spa, träningsområde
AVSTÅND:
Lüneburg 13 km
Hamburg City 46 km
Puttgarden färjeläge 177 km
Kiel 165 km

Schloss Lüdersburg
Schloss Lüdersburg från 1776 är beläget 45 minuter från Hamburg city (cirka
18 mil från Puttgarden). Det är en riktigt bra golfanläggning med suveräna
banor och förstklassiga träningsmöjligheter. Lüdersburg har utvecklats
varsamt och har en charmig och pittoresk atmosfär.

Slottsgolf utanför
Hamburg
Schloss Lüdersburg är en av
våra absoluta favoriter!
En härlig golfanläggning två
mycket fina banor, underbar
miljö och atmosfär.

Här finns 72 rum som är
individuellt
inredda,
fördelade över nio olika
byggnader på slottsområdet.
I den senaste ombyggnaden
finns 30 nya vackra rum samt
en efterlängtad bastuavdelning. Här finns ång- och
torrbastu samt en härlig
relaxav-delning, som man
kan koppla av i.

I klubbhuset, som har en
härlig engelsk atmosfär, blir man gärna kvar efter golfrundan och njuter av
något på terrassen. I klubbhuset serveras även Lüderburgs rika frukostbuffé
och man äter mycket gott i gour-metrestaurangen, Falkenstein. Strax intill
klubbhuset ligger den mysiga restaurangen La Trattoria.
Old Course har en välförtjänt topp 10-ranking i Tyskland. När banan byggdes
planterades tusentals träd och sjöar anlades vilket skapade en vacker och
varierande parkbana som smälter väl in i landskapet. Banan är relativt lång,
mäter 5 912 meter från gul tee. Det är en riktig naturupplevelse att spela
med de uppvuxna träden som skapar en lummig inramning. Här finns många
vattenhinder som är i spel. Lakes Course, designad av Jack Nicklaus, har en
linkskaraktär med breda och öppna fair-ways med en mängd bunkrar och
vattenhinder. Banan är något längre än Old Course och bjuder in till långa
drives. Förutom dessa två toppbanor finns det ypperliga träningsmöjligheter
med en drivingrange med 80 utslagsplatser, korthålsbana, put-tinggreen
samt chip- och pitchområde.
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