
Omberg  
Vid Vätterns strand, med Fredrick Andréason 
 

Fredrick Andréason PGA Tränare 
073-9935563 – fredrick.a@pgasweden.golf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omberg Golf Resort 6-8 oktober 2021 

Starta golfsäsongen med en golfresa till Vätterns östra strand. Vi bor 
bekvämt på golfbanan i moderna hotellrum. I matsalen äter ni gott och 
umgås med ditt sällskap och andra gäster. Klubbhusområdet innehåller 
restaurang med bar & lounge, reception, shop och spa. 
 
Omberg Golfbana 
Här spelar du på Östergötlands bästa golfbana, rankad på 13e plats i 
Sverige. En spännande och en otroligt vacker bana med Vättern och 
Ombergs mystik och kultur i din närhet.  
 
De svagt kuperade 18 hålen, som designats av Pierre Fulke och Bengt 
Lorichs, är naturligt utlagda och följer den unika naturen för området. 
Greenerna som är byggda med de senaste teknikerna inom dränering 
möjliggör en tidig start med god kvalité. 
 

Anmälan till Fredrick via mail: fredrick.a@pgasweden.golf 
eller telefon 073-993 55 63 

 

Resans program  
 

6 oktober 
- Lättare träning och uppvärmning  
- Spel 18 hål från kl 12 
- Trerätters middag 
 

7 oktober 
- Frukostbuffé 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål 
- Trerätters middag 
 

8 oktober 
- Frukostbuffé 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål  
 

Övrigt innehåll 
- Träning inför resan privat eller i 
grupp för 800 kr 
 

 

Tillkommer: 
- Transport står du själv för 
- Dryck till maten  
- Enkelrumstillägg 500 kr/natt 

 

 

 

Pris 
6-8 Oktober: 5 540 kr (inkl träning inför resan 800 kr) 

- 2 nätter ink. frukost och middag, 3 golfdagar 
4-6  
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Omberg  
Vid Vätterns strand, med Fredrick Andréason 
 

Fredrick Andréason PGA Tränare 
073-9935563 – fredrick.a@pgasweden.golf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omberg Golf Resort 4-8 april 2022  
Starta golfsäsongen med en golfresa till Vätterns östra strand. Vi bor 
bekvämt på golfbanan i moderna hotellrum. I matsalen äter ni gott och 
umgås med ditt sällskap och andra gäster. Klubbhusområdet innehåller 
restaurang med bar & lounge, reception, shop och spa. 
 
Omberg Golfbana 
Här spelar du på Östergötlands bästa golfbana, rankad på 13e plats i 
Sverige. En spännande och en otroligt vacker bana med Vättern och 
Ombergs mystik och kultur i din närhet.  
 
De svagt kuperade 18 hålen, som designats av Pierre Fulke och Bengt 
Lorichs, är naturligt utlagda och följer den unika naturen för området. 
Greenerna som är byggda med de senaste teknikerna inom dränering 
möjliggör en tidig start med god kvalité. 
 

Anmälan till Fredrick via mail: fredrick.a@pgasweden.golf 
eller telefon 073-993 55 63 

 

Resans program  
 

Ankomstdag  
- Lättare träning och uppvärmning  
- Spel 18 hål från kl 12 
- Trerätters middag 
 

Mellandagar 
- Frukostbuffé 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål 
- Trerätters middag 
 

Avresedag 
- Frukostbuffé 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål  
 

Övrigt innehåll 
- Träning inför resan privat eller i 
grupp 
 

 

Tillkommer: 
- Transport står du själv för 
- Dryck till maten  
- Enkelrumstillägg 500 kr/natt 

 

 

Priser  
4-8 April: 9 677 kr (inkl träning inför resan 1 600 kr) 
- 4 nätter inkl frukost och middag, 5 golfdagar 
 

4-6 April: 5 540 kr (inkl träning inför resan 800 kr) 
- 2 nätter inkl frukost och middag, 3 golfdagar 
 

6-8 April: 5 540 kr (inkl träning inför resan 800 kr) 
- 2 nätter ink. frukost och middag, 3 golfdagar 
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