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Spännande & utmanande

City Adventure Golf
Spændende og udfordrende



Eventyrgolf er baner med forskellige temaer, in-
dendørs eller udendørs, baner med eller uden større 
eller mindre konstruktioner, vandsystemer, sandbun-
kers, forhindringer og udsmykninger.

Banerne minder om “rigtige” golfbaner, dog med 
forskel at der er putteafstand til alle huller. Et spæn-
dende projekt fra din ide til færdigt produkt, hvor det 
kun er fantasien der sætter grænser.

Vores store erfaring opbygget gennem mange år i 
branchen med at anlægge unikke baner i Sverige og 
det faktum at vi er markedsførende i Eventyrgolf’s 
anlæg i Europa, gør at vi kan tilbyde dig den løsning 
der er bedst for dig. Valgmulighederne er uendelige. 
Vi har designet og anlagt over 250 Eventyrgolf baner i 
hele Europa.

Eventyrgolf giver dig en fantastisk mulighed for at 
tiltrække eller fastholde gæster, skabe meromsæt-
ning og positiv virkning på din generelle lønsomhed for 
netop din virksomhed.

Kvalitet, god investering med godt afkast og let 
tilgængelig. Der findes mange gode grunde til at 
vælge et Eventyrgolf anlæg fra City Golf Europe. 
Vi er i kraft af vores erfaring og mange år på 
markedet den eneste producent af eventyrgolfs 
anlæg som har opnået en MOS-certificering for 
turneringsspil i Sverige.

Spændende og udfordrende minigolf
Eventyrgolf 

Marina di Venezia, Italien

Ijsselwieide Golfbaan, Nederlandene

Tiltræk nye kunder
Skab mere salg og større 
lønsomhed
Små vedligeholdsomkostning-
er men høj kvalitet
Hurtigt afkast

Vil du:

Eventyrgolf er svaret!



Eventyrgolf 

Vi har som nævnt projekteret og bygget anlæg både 
inden- og udendørs, med og uden tema eller med og 
uden vandforhindringer. Indendørs anlæg betyder ikke 
automatisk en begrænsning for fantasien og tanker. 
Vi kan tilpasse det valgte tema på enhver overflade 
uanset om det er indendørs eller udendørs. Vi kan til 
og med male dekorationer i fluoriserende farver for at 
give en Black Light effekt med en UV belysning.

Indendørs anlæg kan der jo spilles på hele året, uaf-
hængigt af vejret, til gavn for din indtjening.

Indendørs eller udendørs?
Vi bygger der hvor det passer dig.

Skara, Sverige

O’Learys Mall of Scandinavia, Sverige

Tele2 arena, Sverige

Billund, Lalandia, Danmark Grenaa Strand Camping, Danmark



Parkgolf

At spille minigolf på vores Eventyrgolfbaner giver en 
afslappende og samtidigt udfordrende oplevelse for 
alle gæster. Vores baner kan gradvis udbygges med 
forskellige forhindringer eller andet tilbehør, efter 
ønsker fra dig og dine kunder. 

Eventyrgolf er for dig som vil have et smukt og harmo-
nisk anlæg med masser af grønt og måske en rislende 
bæk eller springvand.
Et park eller havelignende miljø som har fokus på natur 
og spiloplevelse.

Som basis består et naturgolfanlæg af baner med 
fairway, ruff og greens. Til de enkelte baner leveres et 
tilhørende skilt med spille instruktioner. Til denne ba-
sis kan man vælge at udbygge med vandforhindringer 
som små rislende bække, små søer, springvand eller 
vandfald. Mellem de enkelte baner er der plads til små 
træer, buske og blomster som du ønsker. Til ganga-
realerne mellem banerne kan du vælge forskellige 
materialer og udseende. Vi kan placere små bænke på 
i området for at skærpe den hyggelige atmosfære. 

Vores spændende og smukke naturlige baner 
giver en golfoplevelse i flotte omgivelser. Hel-
hedsindtrykket kan f.eks. fuldendes med vand, 
sten eller små broer. Vi gør alt for at opfylde dine 
ønsker.

Når park møder golf

Du kan gøre dit anlæg komplet med flotte udsmyk-
ninger og forhindringer, for at øge spiloplevelsen for 
dine gæster.

Vi indpasser dine ideer og ønsker i forhold til de prak-
tiske forhold og udarbejder gerne et færdigt projekt-
forslag til dig.

Tropical Island Berlin, Tyskland

Union Lido, Italien



Pristina, Kosovo

Sportcamp Woferlgut, Østrig Lindesberg, Sverige



Tematiseret
Kun din fantasi sætter grænser

Den skræddersyede bane med dine valg af 
tema og udsmykning får et personligt eller lokalt 
aftryk, sat af dig og din virksomhed. Det er kun 
fantasien der sætter grænser. Måske vælger du 
et historisk tema, pirattema eller din by i minifor-
mat? Alt er muligt. 

Vi kan designe dit anlæg i henhold til dine ideer og dit 
valgte tema. Vi sørger for at dit anlæg bliver unikt, med 
alt hvad det indebærer, for at være tro mod dit valgte 
tema.

For eksempel har vi bygget miniature udgaver af 
kendte bygninger eller hele bykvarterer, borge og slot-
te, dyr og mennesker, sagnfigurer, redskaber, fartøjer 
og landskaber. Vi laver gerne store vægmalerier eller 
grotter, store vandfald og næsten alt du kan forestille 
dig.Slå fantasien løs.

Vi designer og tilpasser dit anlæg til dit behov.

Kendte golfhuller, Spanien Pirat tema, England

Safari tema, Tyskland

Jungle tema, Sverige



Sport tema, Sverige

Dinosaur tema, Nederlandene Industri tema, England

City tema, Sverige

Pirat tema, England

Geografiske området, berømte 
golfbaner, antikken, dinosaur, 
pirat, jungle, sportsgrene, 
biler, eventyrverdenen, Wild 
West, rummet, middelalderen...

Tema eksempler:

...eller hvad du vil!
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Lav din egen beregning Hurtig tilbage-
betalingtering skal have igennem for at 

blive til en god forretning via
 www.citygolf.se/tjaena-pengar

City Gold Mine
Giv din virksomhed extra glans

Med City Gold Mine vasker dine kunder ikke kun 
guld hjem, du får til og med en aktivitet som ger 
et unikt tilskud til din virksomhed!

Guldvasknings anlægget kan byggss i flere størrelser 
fra den lille guldgrube til en større mineby. 

Hvert anlæg er unikt, idet vi designer og tegner et for-
slag til dig udfra dine ønsker og praktiske forhold. Alt 
udstyr følger med, for at få en komplet guldvaskning. 

Læs mere på www.citygolf.se/gold-mine

Nyhed!

Eventyrgolf er spændende og fornøjeligt for dine 
gæster og din investering bliver hurtigt til en god for-
retning. Find ud af hvor mange gæster netop din inves-
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