
Læsø Golf Resort  
- Book allerede nu!

Prøv et ophold i én af vores helt 
nyrenoverede ferielejligheder med udsigt  

til Læsøs flotte golfbane og Kattegat.
Book via linket på vores hjemmeside!

og er naturligvis udstyret med 
fibernet, TV med Chromecast 
(medbring selv din egen TV- 
pakke), varmepumpe og køkken 
med køl/frys, komfur, ovn og 
mikroovn.

Læsø. Også god til golf!
Læsø er en oase midt i Kattegat. Øen 
byder på masser af ro og gode 
muligheder for oplevelser ud over 
hvad der sker omkring golfbanen; 
sydesaltet og tangtagene, som er på 
vej mod en optagelse som UNESCOs 
verdensarv, en helt unik natur med 
både badestrande, klitplantage, 
strandenge og dertil to hyggelige 
havnebyer; Vesterø, hvor 
Læsøfærgen ankommer flere gange 
dagligt efter turen på 90 hyggelige 
minutter fra Frederikshavn, og så 
Østerby Havn, en aktiv havn med 
både lystbådehavn og fiskerihavn. 

Læsø er naturens eget spisekammer 
med mange lokale lækkerier som jom-
fruhummer, frisk fisk, kød fra 
lokale leverandører og et væld af 
sæsonprodukter. Der er gode 
shoppemuligheder.

Golf på Læsø er et godt tilbud 
– slå til nu!

Prof Johansens Vej 4
9940 Læsø

+45 70 20 01 20
www.laesoegolfresort.dk

Prof Johansens Vej 2
9940 Læsø

+45 98 49 84 00
www.laesoe-golfklub.dk

NYHED: Restaurant Udsigten åbner 1. juli med Thai-aften...

Tilbud til 
'Klubber i Klubben'
Vi vil rigtig gerne arrangere jeres næste tur  
med golfklubben. Kontakt os, så strikker vi 
en  tur sammen med 2 overnatninger, hvor du, 
ud over  at spille den skønne bane, også får god 
forplejning og mulighed for at opleve Læsø.

KLUB- 
TILBUD

Læsø Golf Resort byder vel-
kommen til Læsø med snart 24 
helt nyrenoverede ferielejlig-
heder lige ved banen, en unik 
natur, en fantastisk 18-hullers 
velholdt bane, og en center-
bygning med klubfaciliteter.

Restaurant fra 1. juli...
I centerbygningen ligger også 
Restaurant Udsigten, som åbner 1. og 
2. juli med et specielt Thai-tema og en 
gæstekok. Og fra 3. juli er det muligt 
at nyde god mad i hyggelige 
omgivelser i restauranten, som vil 
byde på både frokost og aftenmenu.

Helt nyt selskab
Læsø Golf Resort har overtaget 
aktiverne fra Læsø Golf Hotel, som 
gik konkurs i 2019. Bag Læsø Golf 
Resort står en kreds af golf-glade 
investorer, alle med tætte relationer 
til Læsø. 

Book allerede nu
Hver lejlighed er på 49 m2 og med 
entré, bad og toilet, køkken, stue, to 
soveværelser, det ene med to enkelt-
senge, det andet med køjeseng. 
Lejligheden huser op til 4 personer,

Mere info og booking: 
www.laesoegolfresort.dk

Book færge til Læsø: 
www.laesoe-line.dk

Få smag for golf 
og ophold på Læsø:•

• Åbningstilbud frem til 30. juni;
400 kr. pr. dag og fra 3. dag kun 300 kr.
Sommertilbud fra 1. juli til 14. august;
Book en hel uge og få 25 %; du betaler kun 4.725 kr. pr. uge.

• Eftersommertilbud fra 15. august og resten af 2022;
Book en hel uge og få 25 % rabat, i alt 3.150 kr. pr. uge.

• Bemærk: Alle priser er for hele lejligheden!

• Greenfee: 200 kr., når man bor i lejligheden.
• Slutrengøring 600 kr. | El efter forbrug, dep. 150 kr. pr. nat.
• Linned: tilkøb 100 kr. pr. person.

•

ÅBNINGS- 

TILBUD




