Samarbejde mellem

Fredericia Golf Club , Golfklubben Lillebælt, Birkemose Golfklub
Try3Golf er et samarbejde igangsat af Destination Lillebælt mellem Fredericia Golf Club, Golfklubben Lillebælt og Birkemose Golf Klub. Vi tilbyder
sammen 3 smukke og varierende golfbaner, tæt på Lillebælt og inden for
20 min. kørsel.

1 stk. Greenfee billet til valgfri bane
TRY3GOLF Greenfeebillet:

kr. 200,kr. 500,-

(TRY3GOLF billetten giver mulighed for en golfrunde på hver af de 3 samarbejdende golfbaner)

Sådan gør du:

Når du har købt din TRY3GOLF greenfeebillet gennem dit overnatningssted, kan du bestille starttider på almindeligvis via Golfbox. Du er også velkommen til at kontakte klubberne direkte, kontakt oplysninger finder du
på bagsiden.
Ved ankomst til golfklubben beder vi dig om at bekræfte din starttid via af
vores touchskærme. Der vil under betaling fremkomme en pris for golfrunden, som betalingsmiddel vælges billet/voucher og den stemplede billet benyttes som betaling.

Hvem er vi?
Fredericia Golf Club:
Fredericia Golf Club er en charmerende Golf Club, som er centralt beliggende, kun
6 km fra E45 og E20 samt 5 km fra bymidten i Fredericia.
I Fredericia Golf Club arbejder vi hårdt på at sikre alle, den bedst mulige oplevelse. Dette både hvad angår selve spillet, og hvad angår de øvrige faciliteter således,
at din oplevelse i Fredericia Golf Club bliver så tæt ved det optimale, som overhovedet muligt.
Kontakt: Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia tlf: 7592 3033 mail@fredericiagolfclub.dk

Golfklubben Lillebælt:

Golfklubben Lillebælt er beliggende 2 km syd for Middelfart centrum med lystbådehavnen som nabo. Det er en spændende seaside bane - åben og kuperet.
Overalt fra banen opleves en storslået udsigt over Fænøsund og Lillebælt, og banen udfordrer spillere på alle niveauer med vinden som med- eller modspiller.
Kontakt: Østre Hougvej 130, 5500 Middelfart tlf: 6441 8011 sekretariatet@gkl.dk

Birkemose Golf Klub:

Banen er anlagt i en meget smuk natur med skov, søer samt mere åbne og flade
områder. Dele af banen går gennem et kuperet terræn, hvilket giver udfordringer
både for den nye golfspiller, men også for den øvede. På turen rundt vil man kunne nyde den flotte udsigt, der er både over banen, men også ud over det smukke
naturområde.
Kontakt: Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding tlf: 7556 5060 post@birkemose.dk

