& Minmiignolder!F
Lindvig i Lønne - vi skaber
Vestjyllands bedste
udendørsaktivitet!

est til fast pris!

Ankomst kl. 14.30: Indtjek på værelserne.
Kl. 15.00: Kaffe/te med boller og lagkage.

Westjütlands
beste”Fri leg” – herunder minigolf, gå-ture eller lign..
Fra kl. 16.00:
Kl. 18.00: Velkomstdrink: Kirr, Asti, Champagne eller lign.
Außenaktivität!
Forret (vælg mellem følgende):
• Tarteletter med høns i asparges.

www.golfparkwest.dk
• Lakseroulade m. salat, pynt, dressing, brød og smør

Drømmer du også om at holde en
20-timers fest med overnatning
og all-inclusive for dine gæster?
Hos os er det muligt, og det er
meget billigere, end du tror.
På Lindvig i Lønne har vi lokaliteterne, og her oser af god stil og
masser af atmosfære. Lad os danne
rammerne om din næste fest – vi
har lavet et skræddersyet tilbud
(der kan ikke plukkes i tilbuddet.)
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• Honningmelon med parmaskinke, salat, brød og smør
• Fisketallerken (tillæg: kr. 40,-)
• Husets hvidvin
18 hullers
adventure
golfbane
Hovedret som
buffet:
• Oksefilet, svinemørbrad med bacon, farseret kalkun
Legeplads/Terrasseaktiviteter
• To slags salater
Trampoliner
hoppepuder
• Smørstegte og
kartofler
og flødekartofler
• Bearnaisesauce
whiskysauce
Multibane
med og
kunstgræs
• Husets rødvin
Vi tilbyder
endvidere
overnatning
Dessert som
buffet:
Hjemmelavet
is
Café• med
alt godt
til ganen
• Husets portvin
Pølsevogn
Natmad:
• Sandwiches
18 Löcher
Abenteuergolfbahn
• Aspargessuppe
med kødboller
• ot dogs
Spielplatz/Terrassenaktivitäten
*pr. person
Overnatning i dobbeltværelse
Trampolin
und Hüpfkissen
med linnedpakker
til alle.
Multibahn
mitMorgenkomplet
Kunstgrasmed æg,
Dagen derpå:
rundstykker, to slags pålæg,
Wir rugbrød,
bietenfranskbrød,
auch Übernachtungen
anto slags ost,
youghurt-shots, kaffe/te samt juice.
CaféAfrejse
mit leckeres
zum Trinken und Essen
senest kl. 11.

VELKOMMEN
til det nye Lindvig
Ferie- og Kursuscenter

Malene og Per Sønderby
KAMPAGNE- VELKOMMEN
PRIS KR. 875,-* til det nye Lindvig

NORMALPRIS
KUN KR. 1.000,-*

Imbiss

Ring på 4032 5283 og hør nærmere
hvordan din fest bliver til en succes!

Ferie- og Kursuscenter
Malene og Per Sønderby

Vesterhavsvej 150 · Lønne
6830 Nr. Nebel · Tlf. 4032 5283
nymindegab@danhostel.dk
Vesterhavsvej 150 · Lønne
www.lindvigferiecenter.dk
6830 Nr. Nebel
· Tlf. 4032 5283
nymindegab@danhostel.dk
www.lindvigferiecenter.dk

