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Central placering 
på Djursland

Udsigt til 
spirende kreativitet

Stilfulde lokaler 
og grønne omgivelser

Company Day 
med first class business

Golf for sjov, picnic
Buggy Safari, yoga og wellness

Fantastiske 
overnatningsmuligheder
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Tag med på Buggy Safari, hvor I kan 
nyde den smukke natur, der omgiver resortet

Overvejer I en Company Day? 
Vi inviterer gerne på en prøverunde

STILFULDE LOKALER OG GRØNNE OMGIVELSER 
Et godt konferencested skal have et behageligt miljø, som sikrer, at mødegæsterne føler sig 
inspirerede, kreative og veltilpasse – og dette er I garanterede, hvis I vælger at afholde jeres 
næste konference eller møde hos Lübker Golf & Spa Resort. Her er omgivelserne grønne, ud-
sigten fænomenal og mødelokalerne lyse og behagelige. Vi kan tilbyde alt fra det lille, private 
møde til længere konferenceophold med overnatning. 

De stilfulde lokaler kombineret med et professionelt konferenceteam, et kreativt køkken, 36 
fantastiske golfhuller samt skønne wellnessfaciliteter sikrer et vellykket arrangement. Om I er 
til golf, spa, naturoplevelser eller gastronomisk forkælelse, kan vi i samråd med jer udarbejde 
et mødeprogram, der passer til netop jer. 

EXCEPTIONELLE RAMMER OG FACILITETER
Vi har nogle fantastiske rammer, som tilsammen danner et helt unikt oplevelsesprodukt. 
Udover Danmarks bedste golfbane har vi fantastiske overnatningsmuligheder, Lübker Square 
med Spa & Wellness, Fitness, Subtropisk Bad samt restaurant & café. Vores dygtige kokke 
sørger for, at I bliver forkælet med alt fra snackbuffet til en lækker 3-retters middag, og hvis 
konferencen strækker sig over flere dage, kan vi indlogere jer i vores dejlige boliger, der ligger 
langs golfanlægget. 

- 27-HULLERS MESTERSKABSBANE OG 9-HULLERS PAY & PLAY
- TRÆNINGSOMRÅDE OG GOLFUNDERVISNING 
- INDENDØRS- OG UDENDØRS SPA & WELLNESS I 2 ETAGER 
- SUBTROPISK BAD, FITNESS SAMT LØBE- OG GÅRUTE
- RESTAURANT OG CAFÉ
- OVERNATNING I LEJLIGHEDER OG HUSE

Vi slår et slag for værdiskabende møder

ALLE lokaler
har udsigt til

PRAGTFULD
NATUR

FOREST-lokalet kan 
rumme op til 115 mødedeltagere



PRIVAT SPA! Hør om mulighederne for 
at få det store spaområde helt for jer selv

Med opholdsrum i alle boliger, kan  
I samles om aftenen – fx til et glas vin

ET BREAK MED GOLF, SPA ELLER MÅSKE PICNIC I NATUREN
Når der er pause i programmet, kan deltagerne strække ben og tage en gåtur i de flotte om-
givelser, spille en omgang ”golf for sjov” eller nyde en kop kaffe på terrassen. Og når dagens 
program er veloverstået, skal slipset løsnes helt. Her kan I træde i golfskoene eller nyde en 
wellness-stund i Lübker Square, hvor vi også tilbyder aqua motion eller yoga – perfekt til ad-
spredelse og fornyet energi. Lad os høre nærmere om jeres ønsker - så specialdesigner vi den 
optimale aktivitet eller event til jeres hold.

COMPANY DAY PÅ MESTERSKABSBANE
Rammerne er sat for en vellykket og uforglemmelig Company Day hos Lübker Golf & Spa 
Resort. Vi kan tilbyde private- og firmaturneringer med golf, netværk og teambuilding som 
udgangspunkt, og I vil sammen med jeres kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere 
få en ekstravagant oplevelse. Vi sikrer professionel rådgivning og tilrettelæggelse for både 
små og store grupper, og gennem løbende dialog med jer sammensætter vi et program, hvor 
indhold såvel som pris afstemmes helt efter jeres smag og forventning. 
Kombiner jeres Company Day med ”Smagen af Djursland” – et nyt koncept, hvor I vil blive 
introduceret til lækre gastronomiske specialiteter – dyrket og produceret på Djursland.

Møder & 
konferencer
– med udsigt til spirende kreativitet

OVERNATNING 
Strækker mødet sig over flere dage, 
kan vi tilbyde overnatning i vores 
flotte boliger. I den forbindelse kan der 
bookes adgang til Subtropisk Bad og 
Fitness – uden ekstra beregning.

Hør mere på tel. 3840 8000



www.lubker.comFå et tilbud på+45 3840 8000

CENTRAL PLACERING I ET STORSLÅET LANDSKAB
Vi er centralt placeret på Djursland og let tilgængelig med 15 minutter fra Aarhus Lufthavn 
og byerne Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft inden for en radius af 40-50 km.
Dine mødegæster vil opleve et betagende naturområde med unikke orkideer og sjældne 
paddearter. Rådyr og andre vildtarter trives ligeledes i området, hvor skoven er tæt med 
mange lysninger, hvilket danner de perfekte levevilkår for dyrene. 

RESPEKT FOR NATUREN OG SPÆNDENDE FORTIDSLEVN
Da resortet blev anlagt, foregik det i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 
for at sikre, at bebyggelsen ikke ville forstyrre naturen og dyrelivets trivsel i området. Golf-
baner, stier og bebyggelse er således naturligt integreret i omgivelserne for bedst muligt at 
bevare fauna og plantevækst. Går man en tur på resortet, har man mulighed for at se 5.200 
år tilbage i tiden. Midt i området nær Nimtofte Å ligger en fredet jættestue, som i 2007 blev 
genopbygget af Nationalmuseet, så den i dag fremstår i oprindelig stand.

LÜBKER LODGE  Trent Jones allé 3

LÜBKER SQUARE  Lübker Allé 123

Lübker Golf & Spa Resort dækker et 
areal på over 200 hektar, fordelt på 
golf- og mødefaciliteter, Spa & Well-
ness samt huse og lejligheder. 

KONTAKT OS  
Uanset om behovet er at leje et lokale til bestyrelsesmøde 
eller en festlig begivenhed med alt inklusiv, hjælper vi gerne 
med at planlægge det arrangement, I drømmer om. 
Hvis I ønsker at høre nærmere eller vil se vores forskellige 
lokaler, skal I blot give os et kald eller en mail:

 +45 3840 8000
 konference@lubker.com
 www.lubker.com

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


