
Sofiastugans golfpaket – två eller tre dygn  
Idre Fjäll – sommaren 2018 

 

 
 

För bokning och mer information: 
sofia@sofiastugan.se 
0733-24 20 95 
www.sofiastugan.se   

För mer information om Idre Fjäll
www.idrefjall.se
För mer info om Idrefjällens golfbana: 
www.idregolf.se 
För mer information om golflektioner: 
www.idregolf.se    fredrik@litzensgolf.se 

 

Spela golf på Idrefjällens vackra golfbana, 
bo i toppboende med milsvid utsikt över 
fjällvärlden och njut av underbara måltider! 
Sveriges vackraste golfbana 
Upplev golfspel på Idrefjällens vackra golfbana (utsedd 
till Sveriges vackraste golfbana av Svensk Golf 2005). 
Det är en variationsrik bana med magnifik utsikt över 
fjällvidderna. Banan går i kuperad terräng och passerar ett 
flertal vackra fjällbäckar. 

Exklusivt boende med milsvid utsikt 
Ni bor i Sofiastugans exklusiva lägenheter högst upp på 
Idre Fjäll, ca 1,5 mil från golfbanan. I varje lägenhet finns 
fyra sovrum och 10-13 bäddar. Där finns alla 
bekvämligheter man kan tänka sig; rymligt allrum med 
fullt utrustat kök, matplats och vardagsrumsdel, två 
duschrum, bastu, och rymligt förråd med plats för 
golfbagarna. 

Är Ni större sällskap kan Ni ha två lägenheter bredvid 
varandra med genomgångsdörr.  

Två- eller tredygns paket 
Både i två- och tredygns paketet ingår två greenfee per 
person på Idrefjällens golfbana. Lägg till eller dra ifrån 
greenfee som ni vill. Sofiastugan är hålsponsor på 
Idrefjällens Golfbana så ni får 20% rabatt på all greenfee. 
För endast 300 kr extra kan ni byta ut tvådagars greenfee 
mot en tvådagars Gröna kortet-kurs. Kontakta oss för 
mer information om golflektioner.  
 

 

Läckra måltider 
I Sofiastugan är kylen laddad med allt Ni behöver för en 
rejäl frukost att börja dagen med. På morgonen står en 
fikakorg utanför dörren med kaffe, smörgås och kaka att 
ha med till golfbanan. På kvällen, efter avslutad runda, 
serveras Ni en läcker trerätters gourmetmiddag i er 
lägenhet. Lägg till ytterligare middag, ankomstmackor 
eller anpassa i övrigt som ni önskar! 

    
 
Andra aktiviteter 
Njut av Idre Fjäll sommartid; fjällvandring, turridning i 
westernsadel, MTB-cykling - cyklar finns att hyra, minigolf, 
utom- och inomhuspool, sporthall m m. Ta sexstolsliften 
upp på Idre Fjällets topp och njut av den storslagna utsikten.  

Pris per person vid minst 8 pers/lgh (sek) 
Period                               Två dygn              Tre dygn 
1 - 15 juni   1.970 2.390 
16 - 22 juni 2.040 2.500 
23 juni - 10 aug 2.110 2.600 
11 aug – 21 sept   2.025 2.475 
  
Villkor 
Ovanstående priser är baserade på att ni är minst 8 personer 
per lägenhet. Kontakta oss för prisuppgift om ni är fler eller 
färre. Samtliga priser inkl moms. Tillkommer gör resa, 
alkoholhaltiga drycker, sänglinne, handdukar samt måltider 
och aktiviteter utöver vad som nämns i vidstående punktlista. 
Till middagarna går det bra att ha med egen dryck. 
Incheckning sker från kl 16.00 ankomstdagen. Utcheckning 
från lägenheten senast kl 10.00 avresedagen.  
 
Skräddarsytt paket
Sofiastugan skräddarsyr Ert golfpaket och kan därmed 
anpassa det precis så som Ni önskar! Återkom gärna med 
önskemål avseende Ert golfpaket. Kontakta Sofia Hellström 
för mer information samt bokning på sofia@sofiastugan.se 
eller tel 0733-24 20 95.  
 
Hjärtligt välkomna till Sofiastugans golfpaket! 

Två dygn från 1.970 sek/ pers inkluderar: 

• Boende i 10-bäddslägenhet två dygn 
• Frukost i lägenheten alla morgnar 
• Trerätters gourmetmiddag i lägenheten en kväll 
• Fylligare fikakorg en dag 
• Förbrukningsartiklar i lägenheten 
• Två stycken greenfee per person 
• Avresestäd 

Tre dygn från 2.390 kr inkluderar dessutom: 
• Boende med frukost tre dygn 
• Fylligare fikakorg två dagar 

 


