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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Åmål
Kategorier: Hotell, Golfbanor
Position: 59.0883,12.6177
Kontaktuppgifter
Tel: 0532-616 90
E-post: hotell.fogk@telia.com
Hemsida: http://www.forsbackagk.se
Facebook: https://www.facebook.com/ForsbackaGK
Beskrivning
Välkommen till
skönheten´.

Forsbacka

Golfklubb

-

´den

dalsländska

Forsbacka har i mer än 300 år upplevt epoker allt från Järnbruk till
Golfbana.
Idag finns allt Du behöver för att göra din golfvistelse behaglig,
med bra träningsmöjligheter, hotell, shop, restaurang och flera
sevärda kulturbyggnader.
I Hotell Jägmästarflygeln (1747) har du möjlighet till ett unikt
charmigt boende mitt i golfbaneområdet.
Hotellet har tretton mycket speciella rum med anor från 1700-talet
Golfbanan ligger väldigt strategiskt placerad i ett stycke svensk
natur, där sjön påverkar vyerna mellan åsarna på ett hisnande
vackert sätt.
+Golf Digest 2013
Hotell Jägmästarflygeln - Ett unikt och golfnära hotellboende!
Alldeles intill Forsbackas 18:e green och ett stenkast från 1:a tee
ligger Forsbacka Gårds gamla huvudbyggnad från 1747.
Byggnaden, som är unik för sin tidsepok, utgör idag Hotell
Jägmästarflygeln.
Ett omfattande arbete har lagts ned i samband med renoveringar
för att återskapa byggnadens färgsättning och karaktär, med
bland annat golv i orginal och handmålade tapeter i den nedre
Riddarsalen. I hotellet finns idag totalt 13 rum, varav tre enkelrum.
I vissa rum finns möjlighet till extrabädd. Samtliga hotellrum är
givetvis utrustade med dusch och toalett.
Idag erbjuder vi på Forsbacka våra gäster att bo i smakfullt
nyrenoverade rum i en både golfnära och unik miljö. Och vi lovar
att göra vårt yttersta för att Du skall bli nöjd med din vistelse hos
oss.
VÄLKOMMEN TILL FORSBACKA GOLFKLUBB I NATURSKÖNA
DALSLAND
Öppettider
Se hemsidan för aktuella öppettider.
Vägbeskrivning
Forsbacka GK

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Forsbacka Gård 301
662 91 Åmål
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