
Scotland september 2021 

 

Vil du med til Skotland og spille golf 20.-26. september 2021 

 Jeg har lavet en fantastisk tur, med hjælp fra nogen af mine skotske kollegaer. Vi vil 

bo og spille nogle helt fantastiske steder, som er de skjulte skatte. 

Turen bliver med maksimalt 16 deltagere, og vi skal bo på det charmerende, The 

Glenesk Country House Hotel Edzell 

Dette hotel ligger i den smukke skotske landsby Edzell, ved foden af Angus Glens, og 
byder på sauna, fitnesscenter og swimmingpool. Gæsterne på Glenesk Hotel tilbydes 
gratis WiFi og gratis parkering på stedet. Hotellet tilbyder transport til og fra mange 
destinationer, herunder Aberdeen, Dundee, Glasgow og Edinburgh. 

Værelserne på Glenesk er traditionelt indrettede og har alle smuk udsigt samt eget 
badeværelse med gratis toiletartikler. Værelse med fladskærms-tv samt faciliteter til 
at lave te og kaffe. 



Fairways Restaurant og Golf View Cafe Bar er blevet tildelt Visit Scotland "Taste our 
Best" og tilbyder skotske retter. Samtlige råvarer er lokalt producerede. Der serveres 
komplet skotsk morgenmad og buffet. 

360 Degree Bar på Glenesk Hotel, Guinness World Record-indehaver for at få de 
mest mulige whiskytyper til rådighed, herunder over 1000 maltwhisky, 200 gin, 80 
rom, 70 vodka og et udvalg af lokale ales. 

Hotellet ligger et stenkast fra Edzell Golfklub, som har to 18- og 9-hullers baner. 
første tee ligger mindre end 1 minuts gang fra haven gennem hotellets egen private 
indgang. Der er mulighed for fiskeri, skydning og besøge en række whisky-
destillerier i området omkring ejendommen.  

Vi skal spille nogle af de ældste baner i verden, Montrose er 450 år gammel. Vi bor 

ved denne skønne Edzell golf fra 1895 som er en dejlig parkbane. 

Turen er med morgenmad og 3 middage, da hotellet har et rigtigt godt køkken, 

hotellet er centralt beliggende, og der er ikke for langt til andre golfbaner. 

PRISEN BLIVER .15.000 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. 

Inkluderet i prisen er: 

Fly t/r med SAS til Arberdeen inkl. golfbag 

6 Overnatninger på The Glenesk Country House Hotel Edzell. Med morgenmad og 3 

middage. 

5 runder golf  

Alle transfers 



 

 

 

 


