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INDHOLD

Kære gæst
Tak fordi du har valgt at overnatte på Lübker Golf
& Spa Resort. Vi er glade for, at du har valgt netop os, og vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig en rigtig god oplevelse.
I denne mappe finder du informationer om resortet – om alt lige fra golf til Spa & Wellness,
restaurant, indkøbsmuligheder og nærliggende
attraktioner.
Skulle du have spørgsmål, eller er der noget, du
mangler, så kontakt personalet i Lübker Square
eller Lübker Lodge.

+45 3840 8000
Vi ønsker dig et rigtigt godt ophold!
Mange venlige hilsner
Lübker Golf & Spa Resort

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Receptioner
Lübker Golf & Spa Resort råder over to receptioner fordelt på to forskellige adresser.
Begge receptioner kan benyttes til tjek-in/-ud, betaling samt generelle spørgsmål.
Gæster på wellnessophold henvises til receptionen i Lübker Square.
Gæster på golfophold henvises til receptionen i Lübker Lodge.
- Dog hevises til Lübker Square uden for golfsæsonen.

SPA & WELLNESS

GOLF
Lübker Lodge
Trent Jones Allé 3
DK-8581 Nimtofte
Tel. +45 3840 8051

Lübker Square
Lübker Allé 123
DK-8581 Nimtofte
Tel. +45 3840 8080

ÅBEN HELE ÅRET
(HOVEDSÆSON: MARTS-NOVEMBER)

Se aktuelle åbningstider for golf, spa, Subtropisk Bad,
fitness & restauranter på www.lubker.com

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Praktisk info i forbindelse med dit ophold
RABATTER
Ved leje af hus/lejlighed via Lübker Golf & Spa Resort gives der 20% rabat på dagens greenfee. Du kan desuden tilkøbe adgang til Lübker Spa, Subtropisk Bad & Fitness til rabatpris:
Adgang til Subtropisk Bad & Fitness, pr. person pr. dag 50,- kr.
Adgang til spa- & wellnessfaciliteterne, pr. person pr. dag 179,- kr.
INKLUDERET I DIN LEJE
Dit ophold er inkl. håndklæde, linned, forbrugsafgifter og slutrengøring. Lübker Golf & Spa
Resort forbeholder sig retten til at kræve erstatning for beskadiget inventar i boligen.
GOLFOPHOLD
Ved køb af golfophold har du sandsynligvis booket teetimes på forhånd. Se dine teetimes
i din bekræftelse/Golfbox. Henvend dig i receptionen på Lübker Lodge for tjek-in, udlevering af scorekort samt diverse golfrelaterede informationer.
Vi anbefaler at leje golfcart til runden. Bestil gerne på forhånd.
Bemærk venligst, at golfsko og golfbags ikke er tilladt i boligen.
SPA- & WELLNESSOPHOLD
Ved køb af wellnessophold har du på både ankomst- og afrejsedagen adgang til Lübker
Square – herunder Spa, Subtropisk Bad og Fitness. Du har desuden mulighed for at
tilkøbe professionelle behandlinger.
Bemærk venligst, at aldersgrænsen for adgang til Spa & Wellness er 15 år og at det af hygiejnemæssige årsager ikke er tilladt at medbringe egne produkter i området.
REKLAMATION & MANGLER
I tilfælde af mangler eller fejl i boligen er lejer forpligtet til hurtigst muligt, og senest 12 timer efter ankomst, at underrette receptionen, så fejlen kan udbedres. Såfremt lejer forlader
boligen før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Lübker Golf & Spa Resort, sker
dette for lejers egen regning og risiko. Hvis mangler eller fejl først påråbes efter lejemålets
ophør eller ved afrejse, fortaber lejer sig retten til at gøre krav gældende om erstatning eller
forholdsmæssigt afslag i prisen.
AFREJSE
Afrejse sker senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forlad venligst boligen i samme stand, som
ved ankomst. Luk vinduer, døre og sluk lys m.m. Benyt venligst containerne til affald.
Disse containerne er placeret både ved Lübker Square bag boldbanen og Lübker Lodge
ved hovedindgangen.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Ordensregler
PARKERING
Parkering er kun tilladt på de af resortet anlagte p-pladser. Kørsel og parkering i græsset
og på stierne er ikke tilladt. Dog kan stierne benyttes i forbindelse med af- og pålæsning.
FÆRDSEL PÅ RESORTET
Højeste hastighed for kørsel på vejene i resortet er 40 km/t. Til færdsel gennem resortet
benyttes de anlagte stier. Disse stier må kun benyttes til fods, på cykel og i golfcarts. Førere
af golfcarts skal have gyldigt kørekort.
FÆRDSEL PÅ LÜBKER GOLF COURSE
Færdsel på golfbanen er kun tilladt for golfspillere, som enten er medlem af Lübker Golf Klub
eller har betalt greenfee. Øvespil eller anden færdsel og leg er ikke tilladt på golfbanen.
RYGEPOLITIK
Alle boliger er røgfri. Ved rygning udenfor skal de opstillede askebægre benyttes. Der må
ikke efterlades cigaretskodder på stier eller i naturen.
AFFALD
Køkkenaffald, pap, papir og flasker sorteres og lægges i separate affaldsbeholdere, som
findes bl.a. ved Lübker Allé 120 i område Syd, ved boldbanen i område Nord og til venstre for
Lodge-bygningen. Stil ikke affaldet uden for boligen, da der er risiko for, at dyrene går i det.
Storskrald SKAL afleveres på genbrugsstationen. Der findes en genbrugsstation i Ryomgård.
HUSDYR
Husdyr SKAL holdes i snor overalt. Efterladenskaber skal opsamles/medtages.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Golf Course
Lübker Golf & Spa Resort råder over 36 golfhuller, fordelt på sløjferne Sand, Sky, Forest
samt Pay & Play Academy Course. Alle sløjfer byder på udfordringer for alle uanset hcp.
og erfaring. Sløjferne er skåret ind i de smukke eksisterende omgivelser og har derfor
et vidt forskelligt layout.
På Sand er de åbne områder samt bunkers og waste, en stor faktor, mens Sky byder på fantastiske huller, hvor vind og vand altid er en parameter.
Forest er medlemmernes favorit og byder på smalle fairways og korte udfordrende huller.
Da Lübker Golf Course åbnede i 2008, blev den kåret til ”verdens bedste nye golfbane”, og
lige siden har den befundet sig blandt de bedste i Europa.

Aktuelle greenfee-priser m.m. findes på www.lubker.com/golf

SLØJFEKOMBINATIONER
De 3 sløjfer Sand, Sky & Forest kombineres hver dag til ’dagens 18 huller’ og ’dagens 9 huller’. Bemærk at nedenstående er vejledende og kan ændres ved Company Days, turneringer,
vejligeholdelse og lignende.
Dagens bane – 18 huller:

Dagens bane – 9 huller:

Mandag

Sky/Forest

Mandag

Sand

Tirsdag

Sand/Sky

Tirsdag

Forest

Onsdag

Forest/Sand

Onsdag

Sky

Torsdag

Sky/Forest

Torsdag

Sand

Fredag

Sand/Sky

Fredag

Forest

Lørdag

Sand/Sky

Lørdag

Forest

Søndag

Forest/Sand

Søndag

Sky

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Golf Course
SCOREKORT & KONVERTERINGSTABELLER
Scorekort for alle tre sløjfer og aktuelle konverteringstabeller findes på www.lubker.com/golf
samt i Lübker Lodge.

PRO SHOP
Vores PRO Shop indeholder langt det meste, en golfspiller kan ønske sig fra mærker som
Titleist, Footjoy, Callaway, Ping, Ecco, Srixon og mange flere. Derudover forhandles der også
tilbehør i form af pitchfork, ball markers, spændende logo-produkter og meget mere.
Du finder PRO Shoppen i Lübker Lodge (klubhuset).
PRO Shoppen følger receptionens åbningstider.
Find åbningstider på www.lubker.com.

DRIVING RANGE
Driving Range er placeret ved Lübker Lodge. I golfsæsonen fra april til oktober er den åben
i tidsrummet kl. 07.00-20.00 (eller fra solopgang til solnedgang). Poletter til Driving
Range købes i Lodge receptionen. Pris 30,- kr. eller 5 stk. for 100,- kr.

BANESERVICE
Der køres daglig baneservice på Lübker Golf Course. Medbring derfor altid bagtag, scorekort
og DGU-kort med medlemsnummer.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Golf Course
UDDRAG AF LOKALE REGLER
1. Afstandsmarkeringer
- Alle afstandsmarkeringer er til midt-green.
2. Banemarkeringer:
- Hvide markeringer: Out of bounds
- Røde markeringer: Strafområde
- Røde og blå pæle med grøn top: Område med SPILLEFORBUD
OBS: I områderne med spilleforbud på Sky 1 og 9 samt Forest 1 og 3 er der ud over spilleforbud indført et ADGANGSFORBUD. Det betyder, at området ikke må betrædes. Overtrædelser straffes efter klubbens ordensregler.
Alle markeringspæle og -plader, veje og stier, er ”ikke-flytbare forhindringer”.
Lempelse Regel 16.1.
Sprinklere
Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen.
Droppezone: Sky Course hul 1 og 9: Hvis en bold ligger i strafområdet, efter at have
krydset grænsen mellem de 2 sort/ hvide pæle på hul 1, eller blot er i strafområdet på
hul9, må spilleren benytte DZ.
Sand Course hul 9 og Forest Course hul 9
Provisorisk bold for en bold i et strafområde
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på Sand 9, og/eller i området omkring
søen på Forest 9, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter
en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold
i droppezonen ved rød tee. Se lokalregler i fuld tekst!
Droppezone
Forest Course hul 3: Hvis en bold ligger i arealet med spilleforbud og ADGANGSFORBUD
(Blå pæle/grøn top), skal spilleren tage lempelse uden straf enten efter Regel 16.1, eller
ved at droppe en bold i droppezonen.
Alternativ spilleregel ved mistet bold
Når en bold er mistet eller Out of Bounds må spilleren, med 2 strafslag efter Standard Lokalregel E-5 (Fremme +2), droppe en bold.

Find alle lokale regler på www.lubker.com/golf og i klubhuset

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - Spa & Wellness
I den sydlige del af resortet ligger Lübker Square, en 3.500 m2 stor wellness-oase.
Der kan blive brug for at trække stikket til omverdenen og forsvinde ind i en spaboble, hvor
det kun handler om dig og om at samle fornyet energi. Lübker Spa består af 2 etager plus
den nymoderniserede tagterrasse Lübker Rooftop. Nyd en luksusstund med bl.a. spabad,
rain showers, dampkabine med eukalyptusduft, udendørs vildmarkskar, hyggelig finsk pejsestue og meget mere.
Spafaciliteterne er baseret på ældgamle kur- og sundhedsprinsipper – og om du er til varme
bade, rygende hede saunature eller iskolde gys, finder du garanteret en favorit, der kan få
dig til at glemme tid og sted.
Du finder detaljer om spafaciliteterne på de næste sider.
EN SPAENTRÉ INKLUDERER
•
Fri adgang til spa- og fitnessfaciliteter
•
Lån af badekåbe og håndklæde
•
Spabuffet med te, vand og frisk frugt
BEHANDLINGER
Vink farvel til stress og spændinger med en professionel krops- eller ansigtsbehandling i
vores behandlerlounge. Vi tilbyder en bred vifte af behandlinger – bl.a. Hot Stone massage
og foryngende Japansk Lifting.
Detaljer om behandlinger og priser findes på www.lubker.com

Forhåndsbooking til behandlinger er nødvendig!
Se detaljer, priser og åbningstider på www.lubker.com

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - spafaciliteter
SPAGROTTTEN - 1. ETAGE
Spagrotten indbyder både til afslapning og samvær og er det rette sted at forkæle sig selv
– fx med en dejlig, blødgørende saltscrub eller en rensende ansigtsmaske. Vores shop ved
receptionen har et bredt udvalg af skønne selvbehandlingsprodukter.
Dampbad med eukalyptusduft og lysterapi
Læn dig tilbage, træk vejret roligt og mærk dampens egenskaber. Dampbadet er skønt at starte i, og
varmer hele kroppen op til de efterfølgende badefaciliteter. Duften stammer fra eukalyptus, og virker
rensende på luftvejene. Dampen blødgør huden,
åbner porerne og anbefales fx inden en behandling. Dampbadet anbefales også som afslutning
på dagen, hvor du selv masserer kroppen med en
saltscrub – kan købes i shoppen ved receptionen.
Rain Showers
De store brusehoveder kan indstilles til enten en
blød og afslappende regn, eller en kraftig vandstråle, som kan bearbejde nakke- og skuldermuskulatur.
Et varmt skyl øger blodcirkulationen i hele kroppen,
og et koldt skyl sætter skub i kredsløbet, ligesom der
sættes skub i udskillelsen af affaldsstoffer.
Kneipp
I hydroterapi – den berømte kneippkur – anvendes varmt og koldt vand. Vekselvirkningen mellem
varme og kulde har en positiv effekt på kredsløbet
og på kroppens selvhelbredende egenskaber. Gå
langsomt fra varmt til koldt vand, og gentag til du
mærker en kriblende følelse i fødder og underben.
Stenene påvirker reflekszonerne i fødderne og giver
samtidig en stimulerende fodmassage.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

Fodbadsfontæne
Forsæt omsorgen for dine fødder med et skønt
fodbad, ved den hyggelige fodbadsfontæne. I vores shop ved receptionen kan du købe badesalt og
-olie, som med fordel kan tilsættes dit fodbad. En
saltscrub kan også anbefales til massage og eksfoliering af underben og fødder.
Spabad med bobler
I spagrotten finder du også det store spabad, som
blidt, med vand og bobler, masserer din krop. Kombinationen af massagen og varmen fra vandet,
blødgør dine muskler og led og øger blodcirkulationen. Spabadet er et oplagt sted at nyde et glas
bobler, som kan bestilles hos personalet.
Hvileområde med varme liggestole
I hvileområdet med den smukke naturudsigt, kan
du læne dig tilbage i vores varme liggestole og nyde
roen. Hvileområdet er også oplagt til at anvende en
ansigtsmaske. Se vores udvalg af ansigtsmasker i
shoppen ved receptionen.

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - Spafaciliteter
BEHANDLERLOUNGE
Vi tilbyder et væld af skønne behandlinger, både massage, ansigtsbehandlinger og lækre
kropsbehandlinger. Detaljer om alle behandlinger og priser findes på www.lubker.com.
Behandlinger med plejende produkter
Vores behandlinger bliver udført med plejende produkter fra bl.a. det danske mærke Beauté Pacifique
og i behandlingsrum, hvor der er kælet for indretningen, atmosfæren og oplevelsen. Vi forhandler
også et bredt udvalg af produkter fra Beauté Pacifique i shoppen ved receptionen. Sørg for at booke
dine behandlinger i så god tid som mulig – der er
ofte rift om pladserne.

Månedens behandling
Hold øje med månedens behandling. Hver måned
udvælger vi en særlig behandling, som vi tilbyder til
spotpris. Find tilbuddet på www.lubker.com
Spabuffet
I vores behandlerlounge finder du spabuffeten, som
altid består af frisk frugt, koldt drikkevand og skønne teer.

FINSK PEJSESTUE – 2. ETAGE
I århundreder har saunaen været en naturlig del af livet i Finland. Kom helt tæt på denne
oplevelse i Lübkers egen stemningsfulde, finske pejsestue.
Spabuffet
Også på 2. sal finder du en spabuffet, som byder på
frisk frugt, koldt drikkevand og skønne teer.
Pejs
De rustikke træborde og -stubbe, der omgiver den
varme pejs, skaber hyggelige rammer for samvær
og afslapning. Ved pejsen kan du også nyde drikkevarer fra caféen, som kan bestilles ved et ring på
klokken ved spabuffeten.
I den afskærmede hyggekrog kan du fx slappe af
med en god bog.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

Sauna
I saunaen kan du nyde varmen. Jo højere du placerer
dig på bænkene, jo varmere er din sauna-oplevelse.
Krydr oplevelsen og øs lidt saunavand på de varme
sten – den varme luft sætter stofskiftet i gang og
virker udrensende og afslappende. Vores saunavand
indeholder æteriske olier med duft af enten lavendel eller pebermynte.

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - Spafaciliteter
LÜBKER ROOFTOP
I forbindelse med den finske pejsestue finder du den store tagterrasse, som byder på
både varme og kolde udendørsfaciliteter samt en fantastisk udsigt over den smukke
natur og golfanlægget.
Vildmarkskar
Hop i et af vores tre dampende vildmarkskar og nyd
de smukke omgivelser, som Lübker Golf & Spa Resort byder på. Dette er også et godt sted at skåle i fx
et glas bobler eller nyde en kold øl.
Liggestole
På dage hvor vejret tillader det, har du mulighed for
at nyde solen og tage et hvil i liggestolene. Bliver
varmen for meget, så tag et koldt skyl ved koldtvandskaskaderne eller hop i koldtvandskaret.
Koldtvandskar
I Finland foregår afkølingen i en snedrive, i en sø
eller i havet. Just ved siden af de varme kar, er derfor placeret et koldtvandskar, så det karakteristiske,
finske kolde gys kan opleves.

Det kolde gys får blodkarrene til at trække sig sammen igen. Det sætter skub i kredsløbet, og der transporteres mere iltet blod rundt til kroppens muskler
og organer, ligesom der sættes skub i udskillelsen af
affaldsstoffer. Den kraftige stimulering giver en dyb
afspænding og velvære. Det kan også anbefales at
tage et koldt dyp efter en tur i den varme sauna.
Koldtvandskaskader
Trænger du til en afkøling, så hiv i tovet og oplev
endnu et koldt gys. Vandet sætter gang i blodcirkulationen og efterlader dig dejlig frisk. Vandkaskaderne er ligeledes gode i kombination med saunaen. Bemærk at kaskaderne fjernes under frostvejr.

Kom hele vejen rundt med vores Baderunde-guide!
Vi har lavet en guide til en baderunde, som tager
dig med, skridt for skridt, gennem begge etager af spaområdet.
Guiden udleveres i Square receptionen.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - Shoppen
BREDT UDVALG FRA DANSKE HUDPLEJESERIER
I vores shop ved receptionen på stueplan finder du et bredt udvalg af produkter til selvbehandling. Vi forhandler produkter fra danske hudplejeserier. Alle produkterne er med
så mange naturlige og økologiske ingredienser som muligt – uden farvestoffer eller
ingredienser, som kan tilstoppe eller irritere huden.
Beauté Pacifique – forvent mere af din hudpleje
Vi forhandler en stort udvalg af Beauté Pacifiques
sortiment, herunder kropspleje og udvidet ansigtspleje. Beauté Pacifique er dansk hudpleje, som virker
effektivt på aldersforandringer og solskader. Siden
begyndelsen i 1997 har den danske hudplejeserie
udviklet sig til et internationalt anerkendt brand,
som både skønhedseksperter og supermodeller
sværger til. Effekt og dokumentation er de to ufravigelige principper i hele idéen bag hudplejeprodukterne i Beauté Pacifique.
Lübker Square får besøg af de dygtige Beauté Pacifique konsulenter flere gange årligt. Her kan alle
kunder få tilbud om en gratis, avanceret ultralydscanning af egen hud. Fra scanningsbillederne kan
konsulenten give dig 100% målrettede råd og sammensætte et perfekt hudplejeprogram til dig.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

Badeanstalten – Made in Denmark
Vi forhandler bl.a. bodyscrub, fodbadesalt, badeog massageolie, ansigtspleje, hånd-, fod- og bodycreme samt plejende salver fra Badeanstalten. Alle
Badeanstaltens produkter er lavet af naturlige, rene,
danske og så vidt muligt lokale råvarer. Som eksempelvis honning fra en avler, eller birkesaft fra en skov
i det nordjyske. Sæber, scrubs og olier bliver alle lavet på virksomheden i Nørresundby.
BECO – the World of Aquasports
I vores shop finder du også et udvalg af moderigtigt
badetøj til store og små samt svømmebriller, bolde
og meget mere. BECO er lig med sjov i vandet! BECO
tilbyder det ideelle udvalg for alle dem, der elsker
trendy og funktionelt badetøj til en svømmetur i
poolen, på stranden – eller på et ferieresort.

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Lübker Square - Subtropisk Bad
Tag en dukkert i Subtropiske Bad og slip legebarnet løs. Her er varmt året rundt og fyldt
med dejlige vandaktiviteter for hele familien. Specielt for børnene er Subtropiske Bad
det helt store hit.
Tag de mindste med i det store morskabsbassin eller børnebassinet, hvorfra du trygt kan
følge de større børns udfoldelser. Hele familien kan nyde Subtropisk Bad med over 30 grader
i vandet og altid 1,5 grad varmere i luften – fx på en liggestol med en is, en smoothie eller
en café latte i hånden.
FACILITETER I SUBTROPISK BAD
• Morskabsbassin, 94-131 cm dybt, 32 grader (34 grader om mandagen).
• Vandrutsjebane
• Stort varmtvandsbassin med bobler, 90 cm dybt, 34 grader
• Børnebassin, 41 cm dybt, 33,5 grader
• Hvileområde med liggestole
• Omklædningsfaciliteter
• Sauna
• Subtropisk Café
Ophold i Subtropisk Bad er på eget ansvar. Der er ikke livredder eller opsyn på. Badning er således på eget ansvar. Børn
under 12 år skal være ledsaget af en voksen (min. 18 år) Børn over 12 år kan bade alene, hvis en voksen skriver under
på, at badning er på dennes ansvar. Underskriftsblanket findes i receptionen.
Blebørn skal altid bære badeble samt have badetøj ud over. Begge dele kan købes i shoppen.

Find åbningstider på www.lubker.com

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Restaurant i Lübker Lodge
BRASSERIE LÜBKER
Ligesom de andre spisesteder på resortet må I godt have høje forventninger til maden i
Brasseriet. Her er de perfekte rammer til en hyggelig aften, og I kan se frem til at få serveret
et gastronomisk smækkys. Det er også her, golfspillerne kan dele dagens oplevelser over en
øl, et glas vin eller en drink.

Café/lounge i Lübker Square
SQUARE CAFÉ
Med sin placering ved Subtropisk Bad er Square Café det perfekte sted at nyde et godt måltid. Start fx en aktiv dag med en velsmagende brunch eller en sund smoothie. Til frokost og
aften er der blandt andet lækre burgere, salater og forskellige børneretter på menuen.
SQUARE LOUNGE
Café-menuen kan også serveres i Square Lounge, der pga. indretningen med behagelige
lænestole er særligt velegnet til spagæster. Lokalet, som ligger tilbagetrukket fra caféen, har
en skøn ro over sig og smuk udsigt over skov og golfbane.

Bestil bord på tel. 3840 8031 eller på restaurant@lubker.com
Se menuer og åbningstider på www.lubker.com.

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Indkøb & nyttige numre
INDKØBSMULIGHEDER
Dagli’ Brugsen, Torvet 8, DK-8581 Nimtofte
Netto, Vestergade 98, DK-8580 Ryomgaard
Super Brugsen, Vestergade 63, DK 8580 Ryomgaard
Dagli’ Brugsen, Skolebakken 40, DK-8586 Ørum
SYGEHUS
Randers Sygehus, Skovlyvej 1, DK-8930 Randers
Aarhus Universitetshospital,
Palle Juul-Jensens Blvd. 99, DK.8200 Aarhus N
NYTTIGE TELEFONNUMRE
Reception Square
(Spa & Subtropisk Bad )
Reception Lodge (Golf)
Restaurant & café
Lægevagt
Falck
Taxi
Nødopkald
Politi

(ca. 2 km)
(ca. 8 km)
(ca. 8 km)
(ca. 8 km)

(ca. 40 km)
(ca. 45 km)

+45 3840 8080
+45 3840 8051
+45 3840 8031
+45 7011 3131
+45 7010 2030
+45 8639 8389
112
114

AFSTANDE
Grenå - ca. 20 km
Ebeltoft - ca. 30 km
Randers - ca. 40 km
Aarhus - ca. 45 km

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Områdekort
LÜBKER LOKATIONER
Lübker Golf & Spa Resort dækker et areal på over 200 hektar, fordelt på golfbane,
Spa & Wellness samt boliger. Påregn ca. 10 minutters gang i naturskønne omgivelser
mellem Lodge og Square. Færdsel tværs gennem resortet må af sikkerhedsmæssige
årsager kun ske gående, på cykel eller i golfcarts.

RANDERS

GRENAA

JEN
HOVEDVE

Mogenstrupvej

Trent Jones Allé

LÜBKER LODGE
Gangsti 700 m
Ramtenvej

GOLF
KLUBHUS
BRASSERIE & RESTAURANT
MØDE- & SELSKABSLOKALER

LÜBKER SQUARE
Lübker Allé

Golfsvinget

Kolstrupvej

DagligBrugsen

LÜBKER SQUARE
SPA & FITNESS
SUBTROPISK BAD
CAFÉ & LOUNGE
MØDE- & SELSKABSLOKALER

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

LÜBKER LODGE

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000
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Oversigtskort - Lübker Golf & Spa Resort
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Lübker Cottage

2

Driving Range

3

Academy Course
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Lübker Lodge

5

Greenkeeper facilities
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3

4
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6

9
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6

Trent Jones Terrace

7

Passage grave

8

Lübker Square

9

Lübker Village north

10

Lübker Village South
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Attraktioner på Djursland
Lübker Golf & Spa Resort er placeret centralt på Djusland med få kilometer til fantastiske attaktioner, strande og historiske seværdigheder. Se de mest populære attraktioner nedenfor.

Læs om disse og flere attraktioner på www.visitdjursland.dk
DJURS SOMMERLAND
Randersvej 17, DK-8581 Nimtofte, tel. +45 8639 1313
www.djurssommerland.dk
FREGATTEN JYLLAND
S.A. Jensens Vej 4, DK-8400 Ebeltoft, tel. +45 8634 1099
www.fregatten-jylland.dk
REE PARK SAFARI
Nødagervej 67B, DK-8560 Kolind, tel. +45 8639 1313
www.reepark.dk
SKANDINAVISK DYREPARK
Nødagervej 67B, DK-8560 Kolind, tel. +45 8639 1313
www.skandinaviskdyrepark.dk
ROSENHOLM SLOT
Rosenholmvej 119, DK8543 Hornslet, tel. +45 8699 4010
www.rosenholm.dk
KATTEGATCENTRET
Færgevej 4, DK-8500 Grenaa, tel. +45 8632 5200
www.kattegatcentret.dk
MOLS BJERGE
Grenaavej 12, DK-8410 Rønde
www.nationalparkmolsbjerge.dk

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Lübker Square Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte

www.lubker.com
Tel. +45 3840 8000

