
3 dages Golfskole 2022 med 
PGA Pro Rene Klausen på 
Benniksgaard Golf & Hotel

Start 2022 sæsonen med en lærerig 3 dages golfskole på en af Danmarks 

smukkeste golfbaner – Benniksgaard Golf. Her får du undervisning af en af de 

dygtigste PGA Pro’er i Danmark Rene Klausen og du bor på det hyggelige 

familiedrevne Benniksgaard Hotel lige ved siden af golfbanen. 

På Benniksgaard Golf har du udsigt til Flensborg Fjord fra 16 af de 18 huller. 

Golfbanen er spilbar for alle typer af golfere – her er hvad du lærer på golfskolen:

• Driverslag / Jernslag

• Putting / Chipping / Bunkerslag

Programmet mandag og tirsdag:

• Træning 10:00-12:00. Efter frokost spilles der golf fra 13:00. Middagen i 

golfrestauranten er 19:00. 

Programmet onsdag:

• Træning 09:00-11:00 og golf fra 11:30

Inklusiv i prisen er greenfee, undervisning, overnatning, morgenmad, aftensmad, 

bane lunch box og en rabatkupon til Fleggaard i Tyskland som er 15 minutter væk.

Video om Benniksgaard Golf      KLIK HER FOR AT SE GOLF VIDEO

Video om Benniksgaard Hotel    KLIK HER FOR AT SE HOTEL VIDEO

4-6 april, 2-4 maj, 30 maj-1 juni 2022 – Få ledige pladser

Kun 3.999 kr

Tillæg for enkeltværelse 450 kr

Inkluderet i prisen – 3 dages golfskole:

• 3 x greenfee på Benniksgaard Golf

• 3 x formiddagsundervisning med PGA 

Pro Rene Klausen

• 2 x overnatning på Benniksgaard Hotel

• 2 x stor morgenbuffet på Benniksgaard 

Hotel

• 2 x dagens aftensret i golfrestauranten

• 3 x bane lunchbox (sandwich + vand)

• Rabatkupon til Fleggaard i Tyskland

• Golfskolen bliver gennemført ved 

minimum 6 deltagere. Maximum 

deltagerantal er 10 personer pr træner

• Kontakt Golfbreaks hvis du ønsker at 

deltage på en Golfskole i andre måneder

Bestil Golfskolen hos Golfbreaks by PGA TOUR ved at klikke på den grønne knap til højre

78 77 98 90 www.golfbreaks.dk prodk@golfbreaks.com

KLIK HER FOR AT 
TILMELDE DIG

https://youtu.be/RjFI7xsCQKM
https://www.youtube.com/watch?v=4xYbGCc8D8o&feature=emb_logo
https://forms.gle/qTPYcbwgZecz3gLK8

