
BOOK PÅ TRINITY.DK ELLER PÅ 82 27 17 17

CONFERENCE   HOTEL   CELEBRATIONS   EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

GOLFOPHOLD 3-2-1
3 SKØNNE GOLFRUNDER
2 HERLIGE NÆTTER
1 UTROLIG PRIS

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

KR. 2.295,-
pr. person,

i delt dobbeltværelse

Oplev tre golfbaner midt i den skønne natur omkring Lillebælt. 
Nyd samtidig et hotelophold med mad og service i topklasse. 
Og det hele til en pris, der er lige så sjælden som et hole-in-one. 

Foretrækker du at spille blandt skov og søer? Kuperet terræn? 
Udsigt over vandet? Heldigvis behøver du slet ikke at vælge, for du 
får adgang til det hele, når du booker et golfophold på Trinity Hotel.

Vi har et fantastisk to-nætters tilbud, der inkluderer greenfee 
til tre fantastiske baner. Trinity er den perfekte base, blot tyve 
minutters kørsel fra hver af banerne. Hver aften er vores køk-
kenchef vært for en dejlig menu med to retter med årstidens 
bedste råvarer. Og hver morgen kan du forberede dig på golf-
banens strabadser med en skøn morgenbuffet med alt hvad 
hjertet begærer.

ALT DETTE FÅR DU
• 3 x Greenfee til hhv. Fredericia Golf Club, Golfklubben Lille-

bælt og Birkemose Golf Klub 

• 2 x 3-retters menu/buffet med årstidens råvarer

• 2 x overnatning i stort, lyst dobbeltværelse

• Stor morgenbuffet begge dage med brød fra eget bageri

• Gratis parkering

DET MED SMÅT
* Du booker selv starttid direkte til golfklubben

* Du får udleveret greenfeebillet i Trinitys reception

* Prisen er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Tillæg for enkeltværelse kr. 200,- pr. nat

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 10.00

* Bemærk; der er ikke weekendtillæg på vores ophold

*  Ophold kan kun benyttes i weekender (fredag-søndag),                
på helligdage og i skoleferier.
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OPHOLDSTILBUDKAN BENYTTES I WEEKENDER, HELLIGDAGE & SKOLEFERIER


