
Golftilbud 2018

3 dage med færge,
ophold og golf 

Hotel Friheden

Golftilbuddet indeholder

Færge fra Ystad - Rønne t/r for bil 
+ 2 personer

2 overnatninger i dobbeltværelse

Hotellet har gratis Wi-Fi i både 
fællesområder og på værelserne

Gratis adgang til indendørs pool & 
sauna

Parkering på hotellets parkeringsplads 
er gratis

2 greenfee pr. pers. til valgfri baner 
på Bornholm

Dejlig morgenbuffet er inkluderet. 
Serveres hver dag fra 07.30 - 10.00

friheden
HOTE L OG RESTAU RANT

Tejnvej 80
3770 Allinge

Telefon: +45 56 48 04 25
E-mail: booking@hotelfriheden.dk
Web: www.hotelfriheden.dk

Fra 
kr. 1.595,-
pr. pers

Færgetillæg 

Ved rejser på fredage, lørdage og søndage samt i perioden 
11.06 – 17.06 (begge dage inkl.) pålægges den samlede pris et 
færgetillæg på kr. 300,- pr. enkelttur.

Ekstra gode tilbud

Rejser I 4 i samme bil, så kontakt os for et godt tilbud.

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i betingelser

Golfbaner:

Rø golfbaner, Old og New course ligger blot 7 km. fra Hotel Friheden. 
Der er 2 x 18 huller, par-3-bane & drivingrange. 

Bornholms Golf Klub ligger sydøst for Rønne. Der er en 18-huls bane 
og en par-3-bane med 9 huller, drivingrange & puttinggreen.

Dueodde Golfbane ligger ved Bornholms sydspids ved Dueodde 
Strand. Der er en 18-huls bane og en pitch & put bane med 5 greens.  

Tillægsdøgn: 
23.03 - 09.05 kr. 1.595,- pr. pers. kr. 399,-

10.05 - 10.06 kr. 1.795,- pr. pers. kr. 399,-

11.06 -  01.07 kr. 1.995,- pr. pers. kr. 449,-

02.07 - 12.08 kr. 2.495,- pr. pers. kr. 499,-

13.08 - 31.08 kr. 1.795,- pr. pers. kr. 449,-
  

Halvpension 

Hvis I ønsker en dejlig aftenmenu under hele 
opholdet, kan I tilvælge halvpension for blot 
kr. 200,- pr. person pr. dag. 

Kaffe, te og juice mellem 14.00- 17.00 
2 retters aftenmenu. Frit valg fra menukortet
Til halvpension hører også fri salatbar 

Halvpension skal senest bestilles ved check-in.  

Vigtig færgeinformation

MOLSLINJEN overtager sejladsen til og fra Bornholm fra 01.09.2018. 
Sejlplaner og priser for MOLSLINJEN kommer i løbet af foråret 2018. 
Dette specielle pakketilbud gælder derfor kun til 31.08. 

Vi har åbent indtil 30.09, så kontakt os for et godt tilbud efter 31.08


