M AM
GAAG
S IANS E
IN
T ESTT U
S TRU
EB
RA
EB
DAED
TET

Välkommen till

ÖIJARED
- en egen värld

144
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tt bo nära naturen sägs vara bra för både kropp
och själ. Hos oss bor du mitt i den. Det är nästan
magiskt. Redan när du passerar grindstolparna
och möts av den majestätiska allén med hundraåriga
lindar känner du att du är på väg in i en annan värld.
På den natursköna halvön mellan sjöarna Mjörn och
Sävelången ligger Öijared med en nära tusenårig unik
historia. Här möts du av både slott och kojor, en hypermodern resort, vandringsleder och hagmarker, myter
och legender. Här samsas gran och tall med ädelskog,
vitsippsdalar och liljekonvaljbackar. Precis som generationer av kungar, adel och vanliga människor gjort före
dig är du välkommen att lämna vardagen för en stund
och bara njuta av den värld som precis öppnats för dig.
Allt för att du ska må bra
Spelar du golf är chansen stor att du redan känner
till Öijared Resort. Det är nämligen Sveriges största
golfanläggning, med tre 18-hålsbanor, en 9-hålsbana
och en världsunik golfstudio. Men Öijared Resort med
sina vackra miljöer bjuder också på väldigt mycket mer.
Här finns restaurang, ett modernt hotell med unika
rum, en komplett konferensanläggning, ett gym, en
relaxavdelning med pool, bastu och alla möjligheter till
rekreation och friskvård. Hyr mountainbikes, promenera, löpträna eller plocka svamp i skogen. Kom ensam,
med kompisarna, med kärleken eller hela släkten – på
Öijared finns det plats för er.

Unna er en övernattning eller tre med golf utanför dörren
Det syns knappt från vägen och precis som Öijared Resorts
unika klubbhus smälter hotellet med sin särpräglade arkitektur in i landskapet. Kärleken till naturen syns i inredningen, både vad gäller färg och form. Bo på hotellet och
slå ditt första utslag från klubbhusets gräsbeklädda tak.
Du har 63 hål att spela!
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