
Utsikten Golfklubb og Utsikten Hotell Kvinesdal 

GOLFPAKKE 2022 
Spill på en av landets fineste golfbaner, tidligere kåret til landets flotteste golfanlegg. 

Overnatt på utsiktsperlen Utsikten Hotell Kvinesdal, og få servert smakfull 3-retters 

middag. Ved bestilling av samlet golfpakke er det inkl. rabatt på overnatting, mat og golf. 

 

 
Utsikten Golfpark ligger ca. 2 km fra hotellet. De har 

overbygget driving range, 9-hulls Pay & Play-bane og en 

18-hulls hovedbane. Det er også mulig å leie golfbiler til 

bruk på golfbanen.  

 
Utsikten Hotell Kvinesdal er et moderne kurs- og 

konferansehotell og en utsiktsperle, midt mellom 

Kristiansand og Stavanger. Hotellet har 82 rom, hvorav 

22 leiligheter med fullt utstyrt kjøkken. I tillegg har 

hotellet fine dobbeltrom med utsikt over Fedafjorden, 

og enklere rom i Knabenfløyen uten utsikten over 

fjorden. 

 
 

Golfpakker: 
Enkeltrom med fjordutsikt Dobbeltrom for 2 personer med fjordutsikt 
3 retters golf meny â kjøkkensjefens anbefaling 3 retters golf meny â kjøkkensjefens anbefaling 
Nistepakke med mineralvann Nistepakke med mineralvann 
*Greenfee  *Greenfee  
Kr 2420,- per døgn** Kr 3895,- per døgn (1947,50,- per person)** 

 
Suite/ leiligheter for 2 personer 
3 retters golf meny â kjøkkensjefens anbefaling 
Nistepakke med mineralvann 
*Greenfee  
Kr 4195,- per døgn (2097,50,- per person)** 

*Greenfee er for hel dag 
Slår du ut tidlig nok, har du tid til 2 runder inkludert i prisen, per dag. 
 

** I juli er det tillegg i prisen på kr 200,-.  
 
 

Golfbilutleie til bruk på golfbanen kr 300 per bil, per runde. Plass til 2 personer per bil.  
Transport til og fra golfbanen kan reserveres, senest 2 døgn før. Med forbehold om kapasitet.  

 

 

Utsikten Golfpark har også en flott Pay&Play 9-hulls bane til 150,- per person for hel dag. 
Ved bruk av Pay&Play-banen trengs ikke medlemskap i en klubb eller «veien til golf» kurs. 

 

Utsikten Hotell Kvinesdal 
tlf. + 47 38 35 88 00 

kristinem@utsiktenhotell.no 

Utsikten Golfklubb 
tlf. + 47 38 35 16 58 / 911 20 184 

post@utsiktenhotell.no 


