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Schloss Lüdersburg 05 – 08 juli 2018  

Nu har Du/I chancen for at tage med SAND GOLF, på denne enestående og 

”sagnomspundne” busrejse!  

Dette er den sjette i rækken og bliver helt sikkert, endnu en fantastisk 

oplevelse😊 Der vil blive golf, hygge og masser af mulighed for at få 

lattermusklerne rørt. Derudover vil Vores helt egen fantastiske 

husmusiker, Peter Mackie, underholde med nye og gamle hits…. 

Der bliver både spillet dags-match og en gennemgående turnering.  

Schloss Lüdersburg består af 2 x 18 huller og forholdene er helt 

idylliske/fantastiske! Stedet er kåret i top 3 blandt Golf Resorts i Tyskland, 

og med god grund😊 
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Inkludéret i prisen:  

• 3 x overnatning i delt dobbeltværelse 

• 3 x morgenmadsbuffet 

• 2 x 3-retters menu eller buffét (kokken bestemmer)  

• 3 x Snack Box til at tage med på golfbanen 

• Fri Golf hvis man vil spille mere end én runde pr. dag   

• Fri afbenyttelse af ”Landsauna”  

• Bus fra Brotoften (Radio ABC Randers) – Schloss Lüdersburg og retur med 

Faarup Rute- & Turistbusser  

• Sandwich og andre ”lækkerier” i bussen torsdag 

• 1 token til drivingrange pr dag (34 bolde) 

• 3 x fri trolley 

• Indlagte konkurrencer  

• Præmier for min. 15.000,-  

 

Pris i delt dobbeltværelse: 

3.795,-  
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Praktisk info:  

• Der er bindende tilmelding senest 01.05.2018, der er 58 pladser, først til mølle 

• Tilmelding på kenneth@sandgolf.dk  

• Beløbet betales ved tilmelding 

• Indbetaling på 9233 2330039461 påfør Navn, DGU nr. og DSG 6,1 
 
FAQ: 

• Hvorfor er DSG 6,1 dyrere end DSG 5,0?  
o Priserne er steget i de sidste år, og prisen på turen, er fra Schloss 

Lüdersburgs side steget 49 Euro, pro persona, siden vi var der i 2015. Vi er 
dog så heldige at Faarup Rute- & Turistbusser gør det til en rigtig favorabel 

pris, således at turen KUN er 200,- dyrere end sidst vi besøgte stedet😊  
Derudover er der 3 x snack box, fri golf og tokens til driving range med i 
denne pris 

• Hvor og hvornår kører bussen?  
o Bussen kører fra Brotoften kl. 15.30  
o Det er tidligere end ”normalt”, men turen er lidt længere. (30 – 40 min) 

• Hvis vi selv kører, får vi så turen til en nedsat pris?  
o Desværre, for bussen koster det samme om der er 30 eller 50 med 

• Hvis vi selv kører, kan vi så få værelserne tidligere?  
o Værelserne bliver udleveret når alle er ankommet 

• Hvis vi selv kører, kan vi så spille en runde golf? Hvad koster den?  
o Skriv til kenneth@sandgolf.dk med antal og ønske om teetid, så skal jeg 

prøve at forhandle en pris på en ekstra greenfee 

• Hvis der skulle være andre spørgsmål?  
o Skriv til kenneth@sandgolf.dk og jeg vil finde et svar (eller finde på et hvis 

jeg er i tvivl 😊) 
 

 
VI GLÆDER OS HELT VILDT 
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Schloss Lüdersburg ligger sydøst for Hamburg og ca. 230 km fra landegrænsen. Det er et aldeles 
pragtfuldt resort med restauranter, bar, mindre spa og 2 x 18 huller. Vil man bo og spise godt og spille 
flotte golfbaner – til en særdeles overkommelig pris – findes der ikke et bedre sted. Og gæstfriheden 
er slående. 
Hotellet, der blev opført i 1776, er i dag gennemrenoveret i moderne stil. Hotellet består af flere 
bygninger, hvor hver enkelt bygning er stilfyldt indrettet. De gamle staldbygninger står nu som 27 
smukke værelser. I alt har hotellet nu 72 værelser og hotellejligheder, 3 restauranter, bar, proshop 
mm. Endvidere råder resortet nu over et eksklusivt SPA afsnit, hvor der er fri adgang for boende 
gæster. De mange behandlinger betales der dog særskilt for. 
Stedet råder over to 18 hullers golfbaner, som ligger i smukke omgivelser. Old Course er den ældste 
bane og snor sig gennem skov og parkområde med snævre og smalle fairways. En flot bane, men også 
en test. Lakes Course er den sidst ankomne og designet af selveste Jack Nicklaus. Banen er længere, 
mere åben og i Nicklaus stil krydret med søer og vandløb – en pragt bane! Træningsfaciliteter med 
driving range, pitch & putting greens, øvelses bunkers m.m. er som banerne lige uden for døren. 
 
Old Course – 18 huller, par 72 , 5.912m fra gul, 5.229m fra rød tee 
Lakes Course – 18 huller, par 73, 6.067m fra gul, 5.305m fra rød tee 

 

 

 



DEN STORE GOLFREJSE 6,1 
 

Hovedsponsorer: 

  

 

 

 

Samarbejdspartnere på denne rejse er: 
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