
Bilden visar utsikt från privat hus över hål 4 och 6 i Burvik          

GOLFPAKET BURVIK 2015 
 

Samtliga nedanstående priser är per person baserat på att så långt som möjligt 4 personer delar på en 

golfstuga inkl. sk normalstädning, greenfee och frukost. Lakan/handduk samt övr. för personlig hygien 

ingår ej. Startider reserveras i samband med bokning av boende. 

 

Golfpaket Weekend (natt mot lördag, söndag och helgdag) 
1 natts boende inkl greenfee fredag och lördag samt 1 frukost   1.310 :- 
 

1 natts boende inkl greenfee lördag och söndag/helgdag samt 1 frukost  1.410 :- 
 

2 nätters boende inkl greenfee lördag och söndag/helgdag samt 2 frukost  1.790 :- 
 

2 nätters boende inkl greenfee fre-, lör-och söndag/helgdag samt 2 frukost  2.015 :- 

 

Golfpaket favorit (natt mot helgfri måndag till fredag) 
1 natts boende inkl 2 greenfee samt 1 frukost    1.095 :- 
 

2 nätters boende inkl 3 greenfee samt 2 frukost    1.725 :- 
 

3 nätters boende inkl 4 greenfee samt 3 frukost    2.275 :- 
 

4 nätters boende inkl 5 greenfee samt 4 frukost    2.775 :- 

 

Golfpaket special 2015 
April och oktober oavsett veckodag med 1 natts boende inkl 2 greenfee samt 1 frukost   995 :- 
 

1:a maj Boende 30.4 – 3.5, 3 greenfee samt 3 frukost    2.290 :- 
 

Kristi Himmelfärdshelgen. Boende 14.5 – 17.5, 4 greenfee samt 3 frukost  2.995 :- 
 

Svenska flaggans dag. Boende 5.6 – 7.6, 2 greenfee, 2 frukost   2.120:- 

 

I samtliga ovanstående priser ingår även fritt spel på 3-hålsbanan samt övningsområdet 

 

Boende exkl golf/greenfee  Natt mot vardag              Natt mot lör-, sön- helgdag 

1 natt inkl 1 frukost            475 :-              610 :-  

2 -5 nätter             425 :-/dygn                              535 :-/dygn  

             

Hyra lakan/ handduk: 100 :-- /set.                                   Mat/catering kan förbokas enligt särskild prislista  

 

Juniorläger, företagsgolf, konferens etc. offereras på begäran 
 

www.burvik.se  info@burvik.se           0174 430 60 



Övrigt: 

Golfbil kan förbokas:   350 :-/18 hål 250 :-/18 hål  vid läkarintyg 

Tillägg för ytterligare 18 hål samma dag  100 :- 

Vi förbokning av 36 hål om dan tillkommer 100 :-/person 

Frukost: Kontakta restaurangen direkt på tel. 0174 430 70 för vilka tider frukost serveras om inte 
det finns med i bekräftelsen. 

 
Betalningsvillkor: 
10% av golfpaketet (dock minst 300:- ) erlägges i samband med vår bekräftelse. Resterande 14 
dgr. innan ankomst. Vid avbokning av enstaka person p.g.a sjukdom senare än 14 dgr innan 
ankomst återbetalas inbetald greenfee och förbokad mat minus bokningsavgift. 
Bokningsavgift återbetalas ej. 
Är golfbanan stängd  för spel återbetalas inbetalt belopp. 
 
 
In-/ utcheckning och nycklar 
Incheckning kan ske tidigast kl 14 ankomstdagen och utcheckning senast kl 10 avresedagen.om 
inget annat överenskommits. Vid försenad utcheckning utan överenskommelse debiteras 500 :- 
per golfstuga. 
 
Nyckel hämtas och lämnas i klubbhusets reception. Vid ankomst efter kl 15, ring så lägger vi ut 
nyckel enl ök. 
 
 
Övrigt ang våra golfstugor 
Vi har 10 golfstugor utrustade för 4 personer. Golfstugorna har 2 sovrum med 2 riktiga sängar i 
vardera, allrum med tv, matplats och kök för självhushåll samt wc/dusch 
 
Vi har 2 golfstugor för 2 personer. Dessa golfstugor har 1 sovrum med 2 riktiga sängar, allrum 
med tv, matplats och kök för självhushåll samt wc/dusch 
 
Varje golfstuga har därutöver 1 bäddsoffa i allrummet för 1 – 2 personer. 
 
I kök finns spis med ugn och mikrovågsugn, kaffebryggare med filter. Kylskåp med frysfack. 
 
I sovrum finns täcken, kuddar. Har lakan/handuk förbokats läggs det in på sängen. 
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