FYN - ET ATTRAKTIVT FERIESTED
En oplevelsesdag i den unikke natur i Svanninge Bakker - også kaldet ”De Sydfynske Alper”
Svanninge Bakker og Bjerge blev i 2018 udvalgt til Danmarks
nye Naturkanon som en af 15 offentligt tilgængelige, helt særlige
natur-perler. Området er valgt på grund af den store biologiske,
geologiske og landskabelige værdi.

Vores smukke klubhus ”Dalkildegaard” er opført tilbage i 1875, og i sin
nuværende udformning ændret i 1920’erne af Komtesse Caroline Bille
Brahe Selby. Her kan såvel golfere som andre gæster i Svanninge Bakker
nyde god mad og drikke i ”Café Dalkilden”.

Faaborg Golfklub tilbyder både
golfspillere og ikke-golfspillere små som store - en oplevelsesdag
i det fri på ”DANMARKS (MÅSKE)
SMUKKESTE GOLFBANE”
i den unikke
sydfynske natur.
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EVENTS I FAABORG GOLFKLUB
Et spændende indslag i forbindelse med et ophold på Fyn
Faaborg Golfklub tilbyder flere typer arrangementer på klubbens baner og
træningsfaciliteter
• for både golfspillere og ikke-golfspillere
• for børn og voksne (gratis spil for 1 barn under 12 år pr. voksen)
• for familier, par og grupper
• for grupper evt. en kort introduktion til golfspillet

For grupper vil der yderligere kunne arrangeres
en kort introduktion til golfspillet.

En ”golfevent” vil typisk kunne omfatte
•
•
•
•
•
		
		

lån af golfudstyr
spil på klubbens 18-hullers puttebane
benyttelse af udslagsbane inkl. bolde
spil på den smukke par-3 bane
Dagens program kan sammensættes efter jeres ønsker/behov, og der
vil være mulighed for at inkludere drikkevarer, kaffe/kage, frokost,
middag m.m. fra ”Café Dalkilden”.

FIRMAARRANGEMENTER

Kontakt sekretariatet i klubben på
tlf. 6261 7743 for yderligere information
om muligheder og priser.

Events i lighed med ovenstående - evt. kombineret med seminar/møde
- kan arrangeres for virksomheder, deres personale, kunder, leverandører m.fl.

Er I en større gruppe, så kontakt ligeledes
sekrektariatet for en specialaftale.
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