Nivå Golf
Company Days
Afhold den næste
Company Day i Nivå Golf,
og giv kunder, personale
og samarbejdspartnere
en god oplevelse

Når I afholder en Company Day i Nivå Golf, sørger vi for alt. Vi
planlægger arrangementet efter jeres ønsker, og bidrager gerne
med gode ideer fra vores egne erfaringer. På selve dagen kan
vi afvikle arrangementet og tage hånd om jeres gæster - lige
fra de ankommer, til alt er overstået og afsluttet med et dejligt
måltid i vores restaurant.
Vi råder over 3 baner: Løvbjerggård (18 hullers bane), Toftegård
(9 hullers bane som alle må spille), samt Par 3 banen. Der er
derfor baner til alle, både til de erfarne og rutinerede golfspillere, og de der tidligere har ”snuset” til golf, eller de, der aldrig
har prøvet det før.
Vi kan arrangere “gunstart”, hvor alle starter samtidig på de enkelte huller på de forskellige baner, så alle også slutter samme
tid. Spillerne kan desuden få serveret forfriskninger undervejs
på golfbanen. Efter runden kan vi sørge for, at alle scorekortene
bliver talt sammen, og vinderne bliver fundet. Vi kan naturligvis
også levere præmier fra vores shop.
Restauranten har 2 lokaler på 1. sal som kan benyttes i forbindelse med din Company Day. I sommerperioden er der også
et partytelt med plads til 100 personer. Vi kommer gerne med
forslag til menuen på dagen.
Til en Company Day kræves mindst 8 deltagere.
Company Days kan med fordel kombineres med golfundervisning før start. Dette anbefales især for nybegyndere, så alle
gæster får mest muligt ud af dagen.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Nivå Golf på mail:
nivaagolf@nivaagolf.dk eller telefon: 4914 8888.

Tilbud til grupper med golferfaring
Løvbjerggård Basispakke min. 18 personer
Pris kr. 500 pr. person (kr. 550 weekend/helligdage)

Indhold:
•

18 hullers spil på Løvbjerggård

•

Hole In One Challenge
– ekstra spænding og sjov på
hul 17!

•

Traditionel frokost buffet

•

Baneguide

•

Nøglekort til driving range

•

Turneringsafvikling og administration

Løvbjerggård eksklusivpakke min. 18 personer
Pris kr. 765 pr. person (kr. 825 weekend/helligdage)

Indhold:
•

Morgenbuffet

•

Stor frokost buffet, inkl. drikkevarer

•

Baneservice (1 vand, frugt og
chokoladebar)

•

18 hullers spil på Løvbjerggård

•

Hole In One Challenge
– ekstra spænding og sjov på
hul 17!

•

Nivå Golf Merchandise

•

Baneguide

•

Nøglekort til driving range

•

Turneringsafvikling og administration
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Grupper med lille eller ingen golferfaring
Toftegård med træner min. 12 personer – maks. 40 personer
(God for personer med lille golferfaring eller en gruppe blandet med og uden golferfaring)

Pris kr. 500 pr. person (kr. 550 weekend/helligdage)

Indhold:
•

9 hullers spil på toftegård (intermediate bane)

•

Baneforplejning (Sandwich, 1
vand, frugt og chokoladebar)

•

Traditionel frokost buffet

•

Introduktion med pro træner, 1
time

•

Baneguide

•

Turneringsafvikling og administration

Mulighed for af leje udstyr og bolde.: kr. 100 pr. person (begrænset antal lejesæt til rådighed)

Par 3 bane med træner min. 12 personer – maks. 40 personer
(God for personer uden golferfaring)
Pris kr. 420 pr person (kr. 450
weekend/helligdage)

Indhold:
•

9 hullers spil på Par3 banen

•

Leje af udstyr og bold

•

Traditionel frokostbuffet

•

Introduktion med pro træner, 1
time

•

Turneringsafvikling og administration
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Fyraftensgolf
Løvbjerggård Fyraftenstilbud min. 8 personer
Pris kr. 530 pr. person (kr. 600 weekend/helligdage)
Medlemspris: kr. 250

Indhold:
•

18 hullers spil på Løvbjerggård

•

Hole In One Challenge – ekstra spænding og sjov på hul
17!

•

Nivå Golf Merchandise

•

Baneforplejning (Sandwich,1
vand, frugt og chokoladebar)

•

Dagens ret +1 drikkevare

•

Baneguide

•

Nøglekort til driving range
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