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Lyxig golfresort omgiven av sjöar, björkar och böljande kullar ett par mil utanför Vilnius. Här njuter du av högsta standarden av komfort, lyx med 
SPA, utsökt mat och en kanonbana.

Detta moderna hotell har 185 välutrustade rum i olika rumskategorier Classic, Superior, Executive och Family Rooms samt sviter. Alla rum är elegant 
inredda med ljusa och trivsamma färger och material. Hotellet erbjuder gratis WiFi.
Här finns tre olika restauranger, Le Paysage Restaurant som är en modern restaurang med natursköna vyer och en kreativ, franskinspirerad meny. 
Sunset Lounge & Bar som serverar frukost, kakor, snacks och drycker från morgon till fram till kvällen. Samt Bora Bora Grill Restaurante som 
erbjuder en fräsch, lätt meny av grillade eller tandoori rätter, fräscha sallader, uppfriskande drycker och exotiska drinkar.
Här kan du koppla av på The V SPA med ångbad, bastu och en stor, uppvärmd inomhuspool. Håll formen i det välutrustade gymmet eller spela lite 
tennis. Här finns fina träningsmöjligheter med range och övningsområde för närspelet. Du är i trygga händer med två av Litauens bästa tränare. 
Egidijus Baleishis som är President för PGA (Professional Golfers Association)i Litauen och en certifierad PGA-tränare som räknar sitt 20: e år av 
coaching, han fick erfarenhet och kunskap i USA. 
Gediminas Markevičius är vinnaren av Lettlands, 
Slovakiens, Litauens öppna mästerskap
Hotellet erbjuder gratis shuttleservice till 
centrala Vilnius, resan tar ca 20 minuter. Vilnius 
är en riktigt trevlig historisk stad som erbjuder 
shopping, restauranger, uteliv och sevärdheter.

Vilnius Grand Resort  
Lyxig golfresort med ostört läge nära Vilnius

Vilnius Gran Resort

3 nätter i dubbelrum 
Frukost  
Access till Aqua Pool Area 
3 greenfee The V Club 
3 träningstillfällen

3 950

Samma i enkelrum 4 995

Golf Clinic

 
PGA Pro Egidijus Baleishis  
PGA Pro Gediminas Markevičius 

Golf Clinic 3 dagar, 12 h 
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånd bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare
3 x 9 hål med Pro (analys av spelet)
3 x 18 hål fritt spel

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            185

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             :Pool, bastu, gym

BANOR                       :V Club, European, 
The Capital

AVSTÅND 
Vilnius flygplats (VNO) 28 km
Vilnius center 20 km
European Center GC 30 km
Tha Capital Club 64 km

Upptäck golf i öst

Litauen
Golf i Litauen är ett nytt och spän-
nande resmål som erbjuder golf-
spelare alla ingredienser för en fan-
tastisk resa - rik historia, fantastisk 
natur och förstklassiga golfbanor. 



Tyskland 

En lättillgänglig destination som 
erbjuder bra klass på boende och 
riktigt fina golfbanor. 

Schloss Lüdersburg är en riktigt härlig golfanläggning med två mycket fina banor och en underbar atmosfär. Slottet är från 1776, och har en spännande 
historia. Lüdersburg är beläget helt ostört, 45 minuter från Hamburg city (ca 18 mil från Puttgarden).

Här finns 70 rum som är fördelade i 9 olika byggnader på slottsområdet. Rummens karaktär skiljer sig åt beroende på vilken byggnad man bor i. 
Samtliga rum håller en hög klass och är stilfullt inredda. Det finns fritt Wifi på anläggningen.

I det trevliga klubbhuset hittar man receptionen, huvudrestaurangen Falkenstein, samt Restaurang Bistro som serverar lättare måltider. På 
anläggningen finns även den italienska 
restaurangen ”Restaurang La Trattoria” som är 
väl värt ett besök.

Kring det vackra slottet finns en kyrka 
och gamla vackra historiska byggnader. I 
Lüdersburgs stallbyggnad finns bastu och en 
härlig relaxavdelning med sköna soffor. Det är 
en perfekt mötesplats att gå igenom dagens 
golfrunda.

Schloss Lüdersburg
komplett golfanläggning  i slottsmiljö utanför Hamburg

Schloss Lüdersburg 1/3-31/3 1/4-15/5
1/7-31/8 

1/10-31/10

16/5-30/6
1/9-30/9

2 nätter i dubbelrum 
Frukost 
Golf Clinic ”Platzreifekurs” 14 h 

5 195 5 850 6 250

3 nätter i dubbelrum 
Frukost 
Golf Clinic ”Train your Game” 6 h

5 095 5 795 5 950

Enkelrumstillägg 600 kr per natt

Golf Clinic

 
PGA Pro Bruce McAlister
PGA Pro Jason Crerar
PGA Pro Thilo Bättcher

Golf Clinic 3 dagar, 14 h 
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånds bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            72

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             :Bastu

BANOR                       :Old Course, Lakes 
Course

AVSTÅND 
Lüneburg 13 km
Hamburg City 46 km
Puttgarden färjeläge 177 km
Kiel 165 km

Dagstemperatur
Jan    Feb    Mar     Apr     Maj      Jun 
2°      3 °     7 °     13°     18°     21° 

Juli    Aug    Sep     Okt    Nov      Dec 
22°    22°    19°     13°    7°        4°  



Italien

Italien är en golfdestination som har 
det mesta. Här njuter man av vackra 
miljöer, upplever en rik kultur och 
historia och för att inte tala om 
underbara matupplevelser! 

Il Pelagone 1/3 -31/5
1/10 -31/10

1/6-30/6 1/9 -30/9

4 nätter i studio (2 delar)
Frukost
3 dagars Golf Clinic 
Fri access till bastu och steam bath

7 650 7 895 8 895

7 nätter i studio (2 delar)
Frukost
5 dagars Golf Clinic
Fri access till bastu och steam bath

12 150 12 550 12 995

Tips! Vi kan ordna trevliga utflykter såsom vinprovning vid närliggande vingårdar

Pelagone kommer av det Etruskiska ordet och betyder Paradiset och så känns det! Il Pelagone vid Golf Club Toscana ligger i hjärtat av Toscana i ett 
otroligt vackert landskap omgivet av cypresser, vinodlingar och olivlundar. Vackra stränder, vingårdar, underbar mat och även stora historiska städer har 
man inom räckhåll, såsom Siena, Pisa och Florens. 
Resorten har 123 fina lägenheter som är utspridda i låga villor om max två våningar. Det finns två olika typer av villor dels “La Pinetina” och de lite nyare 
villorna Borgo Pelagone. Båda typerna är rymliga och bra utrustade för självhushåll. Det finns avgiftsfri WiFi vid hotell lobbyn och poolområdet. 
Vid Il Pelagone finns restaurangen ”Le Cerretelle” som serverar utmärkta italienska kulinariska läckerheter. Restaurangen har fått utmärkelse som Italiens 
bästa golfresturang. Vid poolen ligger den andra restaurangen ”Tu”. Här brukar det dukas upp med temamiddagar som brukar vara mycket uppskattade!
Här finns två pooler och två fina tennisbanor. Det finns bastu, ångbad och en liten men välutrustad hälsoavdelning där du kan få ayurveda- och 
skönhetsbehandlingar

Il Pelagone har en egen privat strand 18 km från 
resorten. 
Toscana Golf Club är en något kuperad parkbana 
som ligger inbäddad i ett otroligt vackert landskap 
och erbjuder fantastiska vyer av den toscanska 
landskapet, havet och ön Elba på håll. Det är en 
omväxlande banan där varje hål har sin unika 
karaktär och utmaning. Det finns en hel del 
naturliga vattenhinder och utmanande bunkrar. 
Oavsett om man ny eller erfaren golfspelare är det 
här en riktigt härlig golfupplevesle!

Il Pelagone
Golfanläggning i Toscana mitt bland vinodlingar och olivlundar!

Golf Clinic
 
PGA Pro Alessandro Napoli 

Golf Clinic 1, 3 dagar, 12 h 
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip avstånd bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare
3 x 9 hål med Pro (analys av spelet)
3 x 9 hål fritt spel

Golf Clinic 2, 5 dagar, 20 h 
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånd bedömningar, strategi för att analy-
sera greener
Allmän analys av sving för varje golfare
kontrollera avstånden med systemet TopTra-
cer Range med övningar
5 x 9 hål med Pro (analys av spelet)
5 x 9 hål fritt spel

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            :123

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             :Pool, bastu, gym, 
tennis, Beach Club

BANOR                       :Toscana Golf Club

AVSTÅND 
Pisa 127 km 
Florens 178 km
Firenze flygplats 97km
Pisa 125 km

Dagstemperatur
jan      feb      mar     apr     maj     jun   

10°     12°     15°    19°     23°    27° 
jul      aug      sep      okt      nov     dec

31°    31°     27°     21°     15°    10°  



Cypern

Cypern är en gästvänlig & solsäker 
ö som lockar med över 300 soldagar 
om året. Här finns något för alla, vare 
sig du söker sol och bad, historiskt 
intressanta platser, vackra naturupp-
levelser eller härliga golfupplevelser.  

 

Minthis Resort invigdes sommaren 2021, ligger inbäddat i ett vackert landskap bland olivlundar, doftande fruktträdgårdar och böljande kuller i den 
vinproducerande regionen Pafos.
Bara en kort resa från Minthis ligger Pafos som är en vacker och fängslande stad med en kosmopolitisk, vänlig atmosfär,  restauranger i världsklass 
och en blomstrande konstscen. Denna energi balanseras med sina berömda UNESCO: s världsarvslistor, gamla arkeologiska upptäckter och traditio-
nell cypriotisk anda, levande i de rustika tavernorna och butikerna i de charmiga bakgatorna.
Den helt nya resorten har 40 stora rymliga suiter (mellan 104 – 108 m2) med ett eller två sovrum. De är mycket ljusa och välutrustade.  Alla rum har 
balkong eller terrass, badrum med separat badkar och dusch, värdeskåp, minibar, satellit-TV, a/c och gratis wifi.
Här kan du njuta av ett fantastiskt Spa.
Njut av god mat med panoramiska vyer över landskapet vid klubbhus restaurangen!

Ta din golf ett steg längre med en Golf Clnic vid den här här-
liga Resorten! Minthis Golf Academy egna PGA pro David 
McKibben hjlper dig hela vägen! han är mycket uppskattade 
tränare och har mycket lång erfarenhet av golf utbildning.

Minthis resort
Minthis har ett vackert ostört läge med strålande vyer över det vackra landskapet!

Minthis Resort 1/3-30/4 1/5 - 31/5
1/9 - 31/10

1/6-30/6

7 nätter i dubbelrum 
Frukost 
5 greenfee  
5 x 2 h PGA träning  
1 golfvagn per dag 

17 550 20 450 18 595

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            :40

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             Gym, inom och 
utomhus pool, Spa, hälsocenter

BANOR                       :Minthis

AVSTÅND 
Larnaca Flygplats 155 km
Pafos Flygplats 20 km

Dagstemperatur
Jan    Feb    Mar     Apr     Maj      Jun 
2°      3 °     7 °     13°     18°     21° 

Juli    Aug    Sep     Okt    Nov      Dec 
22°    22°    19°     13°    7°        4° 

Golf Clinic

 
PGA Pro David McKibben  

Golf Clinic 5 dagar, 10 h 
Svingen - förklaring, demo och övningar för 
att förbättra och bibehålla en konsekvent och 
upprepningsbar sving. Inkluderar vidoe sving 
analys.
Närspel -fokus på pitch, chip, bunker och putt, 
inkluderar video sving analys.
Problem slag - förklaring och instruktion om 
speciella lägen som nedförslut, uppför och 
boll under fötterna.
Banstrategi - strategier för spel på banan
Övningar - instruktion och förslag för att 
utveckla och träna på rätt sätt för att nå lång-
siktiga mål.
Sving analysen sänds även via email för fram-
tida referens.



Spanien

Rik historia, ovärderliga kulturskat-
ter Europas hippaste städer, trendig 
shopping, sevärda konstmuseer. 
Tillsammans med ett suveränt klimat 
och underbara golfbanor gör spanien 
till den allra populäraste golfdestina-
tionen! 

Pula Golf Resort är belägen på den nordöstra delen av Mallorca som förmodligen är den vackraste och fridfullaste platserna av ön. Hjärtat i Pula Golf 
Resort är den gamla herrgården med anor från 1581. Här hittar du klubbhus med reception och restaurang. En vistelse här är på sätt och vis en resa 
till det förflutna men med alla fördelarna av dagens bekvämligheter.

Pula Golfresort har 68 individuella rum fördelade på Golf 
Suites, Master Suites och Grand Suites. Sviterna är rymliga 
och mäter mellan 40 och 55 kvm samt utrustade med bland 
annat minibar, A/C och wifi. Sviterna har olika planlösningar 
men gemensamt är att de alla håller en bra 4* standard.
Mat njuter man av med stil på Café de Pula där man på ute-
serveringen har en härlig vy över golfbanan. För dem som 
vill uppleva något annat, är det bara en 10 minuters taxi till 
strandpromenaden i Cala Millor som lockar med fina strän-
der, ett brett gastronomiskt utbud av kött, fisk, pasta och 
inhemska rätter. Efter middagen kan du avsluta kvällen på 
Resorten i den mysiga baren som ligger över golfshopen.
Ett par minuter från Pula resort finns möjlighet till padel.

Pula Resort 17/2-2/3 3/3-9/6
16/9 - 31/10

10/6 - 15/9

7 nätter i dubbelrum 
Frukost
Golf Clinic alternativ 1
Fri golf 

13 550 15 450 14 995

samma i enkelrum 16 996 19 250 18 850
7 nätter i dubbelrum 
Frukost
Golf Clinic alternativ 2
Fri golf

14 795 16 650 16 250

Samma i enkelrum 18 195 20 450 20 050

Pula Resort 
Vackert belägen golfresort på den nordöstra sidan av Mallorca

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            :68

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             Gym, spa

BANOR                       :Pula

AVSTÅND 
Palma flygplats 75 km
Palma stad 75 km
Pula GC 0 km
Canyamel GC 7 km
Capdepera GC 10 km
Alcanada GC 45 km

Dagstemperatur
jan      feb      mar     apr     maj     jun   
10°     11°     13°    15°     19°    23° 

jul      aug      sep      okt      nov     dec
25°    25°     23°     19°     14°    11°

Golf Clinic

Golf Clinic alternativ 1 
3x2 h + 2x9 hål spel med pro
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånd bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare

Golf Clinic alternativ 2 
5x2 h + 2x9 hål spel med pro
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånd bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare



La Cala Hotel & Golf Courses Resort är en av de största golfkomplexen i Spanien. Den håller en mycket hög kvalitet. La Cala är beläget en halv-
timmes bilresa från Malagas flygplats och 20 minuters bilresa från Puerto Banús och Marbella. Hotellet är byggt i en traditionell Andalusisk stil. 
Här bor man rymligt och bekvämt på det 5*hotellet. Rummen  har balkong eller terass med utsikt över bergen och golfbanorna. La Cala 
har flera restauranger av hög kvalitet där man verkligen äter gott. Här finns ett av de bästa Spa anläggningarna i området, Caracala Spa. 
 De tre 18 håls mästerskapsbanorna ligger runt hotellet. Alla tre banorna är designade av Cabell B Robinsson. Här finns helt suveräna trä-
ningsmöjligheter med range, putting greener, närspelsområde, ett avancerat video analys rum kopplat till TaylorMade Performan-
ce Lab och sofistikerade putting studios. 
Det här högteknologiska systemet på La 
Cala används frekvent av tour spelare. 
Här finns tränarna Murdo McCorquo-
dale och Fabián Lozano som kommer att 
hjälpa dig att under några intensiva da-
gar bli en bättre golfare. Murdo har både 
en Brittisk och spansk PGA Professional 
utbildning. Han har spelat på proffesio-
nell nivå och undervisat alla nivåer av 

golfare i Skottland, Tyskland, Portugal, 
Egypten och Spanien under de senaste 
25 åren. Fabian är certifierad instruktör i 
golfbiomekanik av Kelvin Miyahira i Spa-
nien och Master Teaching Professional av 
EGTF.

Costa del Sol, La Cala Golf Resort 
5 * golfanläggning med 3 18 hålsbanor på den spanska solkusten

La Cala Resort 1/1-15/2 
1/7-31/8

16/2-1/3 
3/4-9/4 

15/5-30/6 
1/9-10/9 

23/10-31/10

2/3-2/4 
10/4-14/5 

25/9-22/10

18/9-24/9

4 nätter i dubbelrum 
frukost 
3 dagars Golf Clinic 
3 greenfee inkl del i golfbil

8 495 9 495 10 795 12 195

Samma om en person 12 095 13 095 14 395 15 795
7 nätter i dubbelrum 
frukost 
5 dagars Golf Clinic
5 greenfee inkl del i golfbil

12 895 13 850 15 150 18 250

Samma om en person 18 350 19 495 20 795 23 895

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            :107

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             :Spa, gym inom 
och utomhus pool, fotbollsplan, tennis, 
squash, ridning, 
                                    

BANOR                       ::America Course, 
European Course, Asia  Course 

AVSTÅND 
Flygplats Malagá 40 km 
La Cala de Mijas 7 km

Dagstemperatur
jan      feb      mar     apr     maj     jun   
17°     17°     19°    20°     23°    24° 

jul      aug      sep      okt      nov     dec
28°    28°     28°     24°     20°    17°  

Golf Clinic

PGA Pro Murdo McCorquodale 
PGA Pro Fabián Lozano 

Golf Clinic 3 dagar, 6 h 
Genomgång av grunder
Svinganalys, video
Närspel

Golf Clinic 5 dagar, 10 h  
Genomgång av grunder
Svinganalys, video
Närspel
Spelanalys 
Regler
Hjälpmedel
9 hål på banan med tränare

Portugal
 
Portugal lockar inte bara med be-
hagligt klimat och solsken året runt. 
Det är även ett land fyllt av historia, 
kultur, intressanta sevärdheter och 
vacker natur. 
Ja, golfen då? Här finns ett impone-
rade utbud av variationsrika banor 
som håller en riktigt högklass!



Onyria Quinta da Marinha ligger i området Cascais/Sintra bara drygt 30 km från Lissabon, perfekt inbäddat mellan stad, natur, strand och berg vilket 
ger vackra vyer på alla håll.
Onyria Quinta da Marinha är en exklusiv golfanläggning som är vackert belägen vid Atlantkusten knappt 40 km från Lissabons flygplats och enbart 
10 minuter från mysiga Cascais. Här finns olika typer av boenden att välja mellan, hotellrum/sviter eller villor, och alla håller en mycket hög standard. 
Hela hotelldelen totalrenoverades under 2020. På hotellet hittar man Five Pines och Rocca Restaurant där man kan avnjuta det Portugisiska 
gourmetköket när det är som bäst.
På Onyria Quinta da Marinha Hotel hittar man 
RitualSPA där det finns inomhuspool med 
hydromassage, turkiskt bad, bastu samt även ett 
stort utbud av olika behandlingar.
Quinta da Marinha Racket klubb ligger 5 
minuters promenad från hotellet och där finns 
8 tennisbanor, 9 padelbanor och 3 squashbanor.
Parkbana designad av Robert Trent Jones 
med flertal hål som har spektakulära vyer över 
Atlanten. Det är en varierande bana som tilltalar 
både hög och låghandikappare. Fairways är kantad 
av de för landskapet så typiska paraplypinjen. På 
Quinta finns bra träningsmöjligheter som ligger 
i direktanlutning till boendet. Här finns ett bra 
närspelsområde med övningsbunkrar, driving 
range samt putting greener.

Quinta da Marinha 1/1-31/3 1/4-30/5
1/9 - 31/10

1/7 - 31/8

5 nätter i dubbelrum inkl frukost 
4 dagars Golf Clinic 
4 x 9 hål

11 495 12 150 13 595

Samma i enkelrum 16 295 17 550 20 250
7 nätter i dubbelrum inkl frukost 
4 dagars Golf Clinic
 4 x 9 hål

12 395 13 150 14 750

Samma som ovan i enkelrum 17 795 19 350 22 250
Gröna kortet paket från total nybörjare till golfare!
Intensivkurs för nybörjare med målet att ta det gröna kortet. Kursen innehåller:
10 h träning med PGA pro
4 st 9 håls rundor på banan som spelas på eftermiddagen från anpassade Tees för nybörjare.
Praktisk och teoretisk träning som innehåller de viktigaste elementen: grunderna, närspel, bunker, putt-
ning, grundläggande regler och golfetikett. Material till teori, diplom utfärdat av PGA pro, lån av golfklub-
bor, start kit med bollar, peggar, markeringsknapp, handske.

Lissabon, Quinta da Marinha 
Underbar golfanläggning nära charmiga Cascais!  

FAKTA BOENDE & GOLF

RUM                            :188

RESTAURANG           :Ja

FACILITETER             :Spa, tennisbanor, 
inom och utomhus pooler,  joggingspår, 
bastu, gym, hälsoklubb, möteslokaler, 
shuttle service till golf och restaurang 
Monte Mar

BANOR                       :Quinta da Marinha

AVSTÅND 
Pisa 127 km 
Florens 178 km
Firenze flygplats 97km
Pisa 125 km

Dagstemperatur
jan      feb      mar     apr     maj     jun   
15°     17°     19°    20°     23°    27° 

jul      aug      sep      okt      nov     dec
27°    30°     26°     22°     18°    16°  

Golf Clinic

 
Quinta da Marinha har en stab av erfarna och 
uppskattade tränare som har stor vana att 
hkälpa golfare av alla nivåer.

Golf Clinic 4 dagar, 10 h 
Träning på driving Range
Långa spelet
Närspel, bunker, chip, puttning, 
avstånd bedömningar
Allmän analys av sving för varje golfare

tel: 035 356 81
email: info@golfjoy.se
hemsida: www.golfjoy.se

Kontakt info 


