
Golfpaket med mycket golf!
Bo bekvämt i någon av våra trevliga golfstugor, en wedge från 1:a tee. Vi serverar frukost, lunch Bo bekvämt i någon av våra trevliga golfstugor, en wedge från 1:a tee. Vi serverar frukost, lunch 
och middag i vår restaurang eller så fixar du maten själv, våra stugor är fullt utrustade för själv-och middag i vår restaurang eller så fixar du maten själv, våra stugor är fullt utrustade för själv-
hushåll. I år har vi laddat våra golfpaket med extra mycket golf. Välkommen till bekväma golf dagar hushåll. I år har vi laddat våra golfpaket med extra mycket golf. Välkommen till bekväma golf dagar 
i Burvik. I år kan vi även erbjuda transporter till och från Arlanda, Uppsala eller Stockholm.i Burvik. I år kan vi även erbjuda transporter till och från Arlanda, Uppsala eller Stockholm.

VARDAG
måndag–fredag

Bo 1 natt, spela 1 greenfee  775:-
Bo 1 natt, spela 2 greenfee  1.125:-
Bo 2 nätter, spela 3 greenfee  1.690:-
Bo 3 nätter, spela 4 greenfee  2.190:-

Välk ommen till Burvik 
– Oasen i Uppland med Roslagstraktens bästa golfbana– Oasen i Uppland med Roslagstraktens bästa golfbana

WEEKEND
fredag–söndag & helger

Bo 1 natt, 1 greenfee lör alt. sön  1.150:-
Bo 1 natt, 2 greenfee fre+lör  1.495:-
Bo 1 natt, 2 greenfee lör+sön  1.595:-
Bo 2 nätter, 2 greenfee lör+sön  1.800:-
Bo fre–sön, 3 greenfee fre–sön  2.150:-

Vi har tre olika golfstugor i olika storlekar. Alla har allrum med TV och bäddso� a, matplats och kök för själv-
hushåll samt wc/dusch. I köken fi nns spis med ugn och mikrovågsugn, ka� e-bryggare med fi lter. Kylskåp 
med frysfack. Alla stugor har direkt utgång till altan och gemensamma gräsytor med sittplatser och grillar. 
Det fi nns fri wifi  i alla stugor.

Prisexemplen gäller per person, boende i 4-bäddstuga. Fler golfpaket finns på vår hemsida. Prisexemplen gäller per person, boende i 4-bäddstuga. Fler golfpaket finns på vår hemsida. 

Boka stuga 0174-430 60, stugbokning@burvik.se, www.burvik.se.Boka stuga 0174-430 60, stugbokning@burvik.se, www.burvik.se.


