
GOLFDEAL
PLAY & STAY



Bo bekvämt på Best Western

Hotel Vrigstad är ett hemtrevligt boende med myskänsla. Restaurang,

bar, lounge, pool och nya renoverade rymliga rum.

I Värnamo mitt i city, en kort promenad ifrån den vackra ån ligger Hotel

Värnamo. Ett populärt cityhotell där du sover gott efter en dag på

banan och sedan startar dagen med en brakfrukost. 

Vid Södra Wixens strand finns vår tredje pärla. Här somnar man gott

med naturen runt knuten och lugnet i luften. Njut av det bästa som

Småland och svenska traditioner har att erbjuda i matväg, men

givetvis med en personlig touch och förfining.

GOLFDEAL
MITT I SMÅLAND

Är du golfentusiast precis som oss? Då har du hittat helt rätt! Låt oss presentera en helhet innehållandes

skönt boende, härligt golfspel och fantastisk mat & dryck. En perfekt kombo för varje golfspelare. 

Mitt i hjärtat av Småland erbjuder vi dig en unik möjlighet att helt skräddarsy din golfupplevelse. Boka in

något av våra härliga golfpaket och njut av en golfhelg mitt i Småland.

GOLFPAKET

I stolt samarbete med golfklubbarna i Eksjö, Nässjö, Götaström, Värnamo och Hook kan vi erbjuda en

fantastisk golfupplevelse mitt i Småland. Banorna har alla olika karaktär och ger dig som spelare en

härligt utmanande och skön upplevelse. Våga vara kreativ eller spela säkert, varje bana har sin tjusning! 

GOLFBANOR
Eksjö - Skedhults

Nässjö                    

Värnamo

Götaström

Hook - Park & Skog

Paket SMALL
I paketet ingår

Övernattning på Best Western hotell med del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

1 greenfee                    

Wifi på hela hotellet

Pris från 1095 kr / person

1-natts paket från 1095 kr / person med del i dubbelrum



GOLFDEAL
MITT I SMÅLAND

GOLFPAKET

Paket MEDIUM
I paketet ingår

Övernattning på Best Western hotell med del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

En 2-rätters middag

1 greenfee                    

Wifi på hela hotellet

Pris från 1395 kr / person

1-natts paket från 1395 kr / person med del i dubbelrum

Paket LARGE
I paketet ingår

Övernattning på Best Western hotell med del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

En 3-rätters middag

2 greenfee

Wifi på hela hotellet

Pris från 1895 kr / person

1-natts paket från 1895 kr / person med del i dubbelrum

BOKA IN DIN GOLFDEAL HOS OSS
Ring eller maila oss så bokar vi in ert sällskap och tar hand om alla detaljer.

Best Western Hotel Vrigstad                       0382 - 57 50 00            

Hotel Ullinge - Sure Hotel Collection       0381 - 810 60               

Best Western Hotel Värnamo                      0370 - 69 06 00         

info@hotelvrigstad.se

info@ullinge.se

info@varnamohotel.se                      

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel


