
 

Välkommen, Hotell Aqvas Golfpaket 2015 

Hotell Aqva: Litet, mysigt familjeägt hotell med 19 fräscha rum. Tv, dusch och toalett på 

rummet. Tre-stjärnig status. Centralt läge. Restaurang & Bar med fullständiga rättigheter. Fint 

whisky- och vinsortiment. Kvällens ”RÄTTER” serveras må-tor,  kl 18-20. Erbjuder gärna 

lokal förankrad meny från Vänern där flera ekologisk odlade råvaror hämtas från  

Biosfärområdet  Vänerskärgården med Kinnekulle. Ca 34 sittplatser finns inne i restaurangen 

och även på uteservering. Middagar kan förbeställas för grupper. Eftersom vi samarbetar med 

Fam Tommasi i Italien genom Swedenhotels, finns ljuvlig Amarone, starka ostar och givetvis 

Vänerlöjrom och Proseccobubbel till finsmakaren. .  

Vill du utveckla din golf? Tillsammans med Mariestads GKs pro Stefan Jönsson, medlem i 

Swedish PGA, fixar vi det! 

Mariestads Golfbanan ligger 5 km från Hotell Aqva.  

Vi samarbetar med Taxi: Uppge Hotell Aqva vid bokning. Du får rabatt och betalar 130 kr 

enkel resa till Golfbanan i Mariestad. Tel 0501-180 80 

Frukosten är riklig: Bacon, äggröra, köttbullar, prinskorv, gratinerade tomater, kallskuret 

med majonäs   ägg, varma baguetter och bröd från lokala bagaren. Kravmärkt kaffe/the, frukt 

mm. 

Pris: Golfpaket 1 natt för två personer som delar dubbelrum: 890 kr/p.          

Golfpaket 1 natt för en person i enkelrum: 1 245 kr 

I priset ingår Frukost, 1 greenfee /p., 1 smörgåspaket till banan (du fixar själv från 

frukostbuffén, fråga efter plastpåse om vi inte ser vem du är ) Fri tillgång till Fikabuffé 

dygnet runt med Kaffe/the frukt och kakor. Finns också kylskåp, micro, vattenkokare i 

gemensamt utrymme. Gratis WiFi och rikligt med gratisparkering bredvid hotellet. 

Då du bokat paketet, kontaktar du själv golfbanan och bokar de tider som passar dig bäst! 

Meddela oss detta, gärna via mail, vi fixar resten! 

Adress: Viktoriagatan 15, 542 33 Mariestad info@aqva.se, www.aqva.se 

Mariestads GK Tidsb. +46(0)501-17383 , Kansli +46(0)501-47147, Shop +46(0)501-19769 

Töreboda GK +46 (0)506-123 05 Billingens GK+46 (0)511-802 91 

 Vi är nåbara dygnet runt, +46(0) 501-195 15 Välkommen till oss …. Checka in på    

Bästa ….Golftider väntar,  Sofia Svensson VD 
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