FÖRETAGS- OCH
EVENEMANGS GOLF

27 hål 18+9
Arkitekt Donald Steele
Halfwayhouse 6:an & 13
Restaurang, lunch & middag
Relax, pool och bastu
Golfhotell 8 rum, 18 bäddar
Slottsboende

Johannesberg Golf AB, 762 95 Rimbo
08-514 500 00
info@johannesberg.se
www.johannesberg.se

FÖRETAGS- OCH EVENEMANGS GOLF
•

•

•

Golf som aktivitet är tävling, motion, natur, glädje, ilska och mycket snack!
Är du ansvarig för aktiviteter med kunder, medlemmar eller medarbetare är
golf ett uppskattat och ofta, nästan alltid värdeskapande event-alternativ.
Johannesberg golf ligger geografiskt mitt emellan Stockholm, Uppsala och
Norrtälje. Det är lätt att ta sig till Johannesberg och från Arlanda är det bara
knappt 20 minuter.
Johannesberg erbjuder 27 hål i tyst, vacker och avkopplande Upplandsnatur.
Banorna är ritade av Donald Steel som är en internationellt erkänd banarkitekt
med en karaktäristisk stil. 18 hålsbanan spelas par 72 och mäter från gul tee
5759 meter. 9 hålsbanan är slopad, spelas par 64 och mäter från gul 2259 meter
www.donaldsteel.com.

•

Administration: Erfaren personal hjälper till med starter, tävlingsmoment och
sammanställning. Vi har etablerade kontakter med företag om du vill ha hjälp
med ett attraktivt prisbord.

•

Restaurang, 19:e hålet är nog så viktigt! Restaurangen på Johannesberg erbjuder
välkomponerade menyer, fullständiga rättigheter och härlig atmosfär. Tillåter
vädret är uteköket med stor grill ett både lämpligt och uppskattat alternativ.
Restaurangen sköter även kiosken som spelarna stöter på efter hål 6, 13 och 15.

•

Relax: Klubbhuset erbjuder väl tilltagna omklädningsrum, bastu och en
inomhuspool.

•

Boende: Möjligheterna att bo kvar är goda på Johannesberg, vårt eget Golfhotell
med 18 bäddar fördelade på 8 rum, eller slottet med över 200 bäddar står till
förfogande.

•

Möteslokaler: Klubbhuset erbjuder ett större rum för upp till 30 personer samt
2 mindre grupprum.

FÖRETAGS- OCH EVENEMANGS GOLF
Priser:
Vardag < 72
deltagare
Löpande
start
Kanonstart
morgon/fm
Kanonstart
lunch/em

Vardag >72
deltagare

Helgdag < 72
deltagare

Helgdag >72
deltagare

375:-

325:-

500:-

450:-

425:-

375:-

600:-

550:-

475:-

425:-

700:-

650:-

I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Spelarregistrering
Resultatsammanställning
Närmast hål/Längsta drive tävling
Banguide
Drivingrange
Startinformation
Möjlighet att på anläggningen göra egen marknadsföring

Vi offererar gärna färdiga paket innehållande luncher, middagar och prisbord.

Ring eller mejla din anmälan till Björn
på 08-514 500 00 alt. 0723-729290
bjorn@johannesberg.se.

