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BOENDE. Boendet på Lilla Vik ligger i hjärtat av golfbanan, här bor du bekvämt i privatägda lägenheter 

för upp till sex personer fördelat på två plan. Lägenheterna är individuellt inredda men med samma höga 

standard. Bottenvåningen har en rymlig hall, badrum med dusch, kök och vardagsrum i öppen planlösning. 

På övre plan ligger två till fyra sovrum samt ytterligare en toalett.

Alla lägenheter har en uteplats och även tillgång till innergård med bouleplan och schack.

AKTIVITETER PÅ ANLÄGGNINGEN. På Österlens Golfklubb finns två padelbanor, boulebanor 

och en utomhuspool. Med våra två 18-hålsbanor samt en korthålsbana och övningsområden sätter vi lätt 

ihop en femkamp. Vill du vandra har vi Skåneleden som går precis utanför, den leder dig utmed havet mot 

Simrishamn eller Stenshuvud och Kivik.



MÖTEN. Österlens Golfklubb är den perfekta mötesplatsen för ditt event, företagsgolf 

eller konferens där du kan blanda aktiviteter med givande möten och god mat. Oavsett 

om du är golfare eller ej så finns allt du behöver på anläggningen. Vi skräddarsyr allt 

efter ert önskemål och service är det viktigaste av allt.

DJUPADAL erbjuder en vacker och öppen hedlandsbana byggd på ren sandjord, med 

underbar utsikt över Hanöbukten och bra träningsmöjligheter.

I klubbhuset kan ni njuta av god mat och dryck med vacker utsikt över banan, prova 

vår specialitet – de danska smørrebrøden. 

Här finns även 10 ställplatser för golfare med husbil.  
 

LILLA VIK den äldsta av våra banor är en parkbana med seasidekänsla. Med läget 

uppe på den branta strandbrinken ovanför Östersjön ger Lilla Vik närkontakt med havet 

och vacker utsikt. Här samsas naturen med parkmiljö och resterna av en gammal 

äppelodling. Det läckra 9:e hålet spelar du mellan rader av knotiga äppleträd; 

vackert blommande på våren och bjudande på saftiga äpplen på sensommar och höst.

Här finns även en välutrustad golfshop och vår välrenommerade restaurang där vi 

serverar frukost, lunch och middag. 

FÖRETAGSGOLF. Vi är flexibla och kan skräddarsy ett perfekt golfevent för ditt företag, oavsett 

om ni är 20 eller 100 personer. Ni kan välja mellan kanonstart eller löpande start.

Detta ingår:

Fullständig tävlingsservice, från startlista till resultatlista

Incheckning 

Banguide, vagnar

Bollpyramider på rangen

Närmaste/längsta slag 

Frukost och lunch

Er varumärkesexponering på hela anläggningen t.ex. flaggor, skyltar och produkter

Exempel på tillval:

Clinic på rangen med PGA pro

Fika under golfrundan

Föreläsning eller konferens i en av våra möteslokaler

Boende på klubben 

Middag med eller utan dryckespaket

I vår shop erbjuder vi ett stort utbud av produkter för prisbordet till mycket förmånliga priser.

Vi kan erbjuda det bästa av det mesta, du bestämmer och vi utför! 

KONFERENS. Vi skräddarsyr din konferens! För att konferera hos oss behöver du inte vara golfare. Vi 

är den perfekta platsen för kickoffen, ledningsgruppsmötet, personalmötet eller utbildningen.

Våra två konferenslokaler samt två grupprum ger möjlighet att dela in sig i mindre grupper. 

Blanda aktiviteter, god mat och möten på ett energifullt sätt. Vi finns för att skapa den bästa upplevelsen 

för just er. Konferenslokalerna rymmer 30 och 60 personer.

Dagkonferens 08.00 – 17.00

Ankomstfika – smörgås och kaffe/te

Lunch – sallad, bröd, varmrätt, vatten och kaffe

Eftermiddagsfika – frukt, kaka, kaffe/te

Konferenslokal anpassad efter antal deltagare

Anteckningsmaterial, vatten, frukt och sött

Från: 475 kr/person exklusive moms

Dygnskonferens

Ankomstfika

Lunch – sallad, bröd, varmrätt, vatten och kaffe

Eftermiddagsfika – Frukt, kaka, kaffe/te

Trerättersmeny

Boende i lägenheter om tre sovrum/lägenhet

Frukostbuffé 

Lunch – sallad, bröd, varmrätt, vatten och kaffe

Eftermiddagsfika – Frukt, kaka, kaffe/te

Konferenslokal anpassad efter antal deltagare

Anteckningsmaterial, vatten, frukt och sött

Från: 1695 kr/person exklusive moms

Övriga aktiviteter som vi erbjuder i samband med konferens:

1. Kundaktivitet för ev. nya golfare. Klubbens tränare tar hand om nybörjarna som under ca 60 minuter får 

prova chippar (närspel) vid våra övningsgreener, långa slag på driving rangen och avsluta med puttning på 

vår putting green och ev. en putt-tävling.

2. Kundaktivitet för golfare (ca 60 min) Klubbens pro tar hand om dessa golfare med olika upplägg. 

(a) Komma igång. (B) Specialslag: höga, låga, fade, draw m.m. (C) Hur ska jag slå längre, rakare, 

svingteknik. (D) Kontroll av utrustningen (rätt loft, lie och skaft).

3. Företagstävling för alla nivåer. (ca 1 tim) Lagtävling på vår lilla 6-hålsbana där både etablerade golfare 

och nybörjare kan vara med.

4. Introduktion i paddel (ca 1 tim) eller en paddelturnering.


