Golfa i världsarvet
Spela 18 hål i goda vänners lag medan du upplever ett Unesco naturvärldsarv?
Ja, det är möjligt i Höga Kusten och Kvarkens Skärgård.
Upplev den unika naturen med god mat och dryck – Välkommen till oss!

ETT VÄRLDSARV,
TVÅ LÄNDER –
TRE DESTINATIONER

VÄRLDSARVSGOLF I
HÖGA KUSTEN
Höga Kusten erbjuder både utmanande
banor i en världsarvsklassad natur och
ett ljus som gör att du under juni och
juli månad kan spela dygnet runt. Höga
Kustens golfbanor stänger inte så länge
det är tillräckligt ljust, vilket innebär att
du kan spela 24 timmar om dygnet ända
till slutet av juli. Fortsätt spela så länge
du vill, även efter du gått din 18-hålsrunda färdigt, tills du behöver mat eller
sömn.
Golfbanorna ligger nära havet, och vi rekommenderar en tur med båt för att se
världsarvet från ett annat håll.
Krydda din upplevelse med att bestiga
den 250 höga lodväggen på Skuleberget. Med Via Ferrata kan du välja mellan
klättring av olika svårighetsgrader, men
du får garanterat en adrenalinkick medan du tar dig upp till toppen av Sveriges högsta kustberg. Eller stanna
på marken och njut av en naturskön vandring i den vackra
nationalparken.

PETER FORSBERGS
VECKEFJÄRDENS GK
Kombinerad links- oh hedbana med utmanande böljande greener vackert belägen vid Veckefjärdens strand. Rankad
som 41:a i Sverige och rankad högst i
Norrland.
Golfbanevägen 21
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK
Telefon: 0660-29 63 00
E-post: kontakt@veckefjarden.com
Web: www.veckefjarden.com
Vägbeskrivning: 2 km söder om
Örnsköldsvik, längs E4:an.
GPS till klubbhuset:
63.2886049 - 18.6782940

NORRFÄLLSVIKENS GK
870 31 MJÄLLOM
Telefon: 0613-210 85
E-post: norrfallsvikensgk@telia.com
Web: www.norrfallsvikensgk.com
GPS till klubbhuset: 62.98202812250011
- 18.532177764648424

I Höga Kustenområdet finns ytterligare
3 fina banor:
Puttoms Golfklubb www.puttom.se,
Sollefteå GK www.sollefteagk.se,
Härnösands GK www.harnosandsgk.se

– alla med bra erbjudanden och
golfpaket.

Golfa i världsarvet
GOLF I UMEÅ
I närheten av Umeå finns tre högklassiga
18-hålsbanor. 2014 var Umeå kulturhuvudstad i Europa, och ”After Golf ”
bjuder på ett stort utbud av restauranger,
mycket kultur och många möjligheter till
boende med bra golfpaket.
UMEÅ SÖRFORS GOLFKLUBB
Banan av parkkaraktär ligger med sina
18 hål i ett böljande landskap på gammal åkermark. Jordmånen borgar för
god växtlighet. Klubben beskrivs som
trivsam och välskött och har tilldelats
utmärkelser som Årets bana i Norr och
Västerbotten, samt för några år sedan
blivit utsedd som en av toppbanorna av
Golf Digest.
Web: www.sorforsgk.se
UMEÅ GOLFKLUBB
En kuperad skogsbana av svensk toppklass och ansedd som en av Norrlands
absolut vackraste. Med varierad layout
och stora greenområden bjuds varje golfare på en totalupplevelse.
Banan är indelad i tre 9-hålsslingor,
som varieras veckovis i en bokningsbar 18-hålsbana och en 9-hålsbana med
ständig bollränna. Klubben är en av
Norrlands anrikaste med drygt 1800
medlemmar och cirka 3100 gästspelare
per år. Tillsammans spelas över 25000
rundor under en säsong.
Web: www.umgk.se

NORRMJÖLE GOLFKLUBB
En förstklassig 18-hålsbana som slingrar sig genom en lagom kuperad tallhed,
uppbruten av klippor och små sjöar.
Klubbhuset ligger högt placerat omgivet av Kläppvikens vatten med många
golfhål synliga från restaurangen. Den
väldränerade sandmarken och de eluppvärmda greenerna ger en tidig start på
golfsäsongen, och redan i början av maj
spelas ordinarie greener. I anslutning till
golfbanan finns både havsbad, stugor
för uthyrning och konferenslokaler.
Web: www.norrmjole-golf.se
Västerbotten erbjuder ytterligare
9 golfbanor inom kort avstånd!

GOLF I VASA
Kråklund golfbana ligger sju kilometer
från stadens centrum och nära Kvarkens
skärgård. Den första 18-håls banan var
klar 1993 och den svenska arkitekten
Björn Eriksson har även svarat för de senaste förändringarna och utvidgningen
till 27 hål, som blev klar i juli 2006.
I dag är banan en angenäm parkbana,
som är tillräckligt utmanande för en duktig spelare, men också ger möjlighet för
en nybörjare att njuta av spelet – förutsatt att man inte tar alla risker som erbjuds. Höjdskillnaderna på banan är inte
speciellt stora och även en måttligt tränad person klarar banans 27 hål.

Banan är välskött och i Vasa spelar du
alltid på fina fairways och greener. Det
finns mycket ruff, men den är välskött så
att du lätt hittar bollen. Däremot krävs
spelskicklighet för att komma därifrån.
På området finns en stor range med
övningsbunker och puttningsgreen. Ytterligare en övningsgreen finns framför
klubbhuset. På banan finns dessutom ett
Par 3 närspelsområde.
Klubbhuset är modernt och rymligt med
A-rättigheter och stora täckta terrasser. Caddiemaster och Proshop finns i
klubbhuset.
VASA GOLF
Golfbanevägen 61
653 70 Vasa
Web: www.vaasangolf.fi
Caddiemaster
Telefon: 040 526 8666
E-post: caddiemaster@vag.fi

www.hogakusten.com
www.visitumea.se
www.visitvaasa.fi

