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City Adventure Golf
Spännande & utmanande

www.citygolf.com

Äventyrsgolf

Spännande, roligt & utmanande för
alla åldrar
Kvalitet, lönsamhet och spelglädje. Det är
några av många anledningar till att välja en
Äventyrsgolfbana från City Golf Europe. Vår
långa erfarenhet och kreativa design har
gjort oss till Europas ledande tillverkare av
Äventyrsgolfanläggningar.
Äventyrsgolf är banor som påminner om vanliga, stora
golfbanor, men med den skillnaden att det är puttavstånd till alla hål. Banorna kan ha olika typer av
utsmyckningar och även vara tematiserade. Vi bygger banor inomhus och utomhus, banor med eller
utan byggnader, vattensystem, bunkrar, hinder och
utsmyckningar. Äventyrsgolf är ett spännande projekt
från din idé till färdig produkt, där endast fantasin sätter gränserna.
Vår mångåriga erfarenhet av att designa och tillverka
helt unika anläggningar gör att vi kan erbjuda dig den
bästa lösningen. Valmöjligheterna är oändliga. Vi har
levererat över 250 Äventyrsgolfanläggningar runt om i
hela Europa.
Äventyrsgolf ger en fantastisk möjlighet att locka nya
besökare, skapa lönsamhet och många andra mervärden till din verksamhet.
Marina di Venezia, Italien

Vill du:
Locka nya besökare
Öka din försäljning & få
högre lönsamhet
Ha låga underhållskostnader
& hög kvalitet
Få snabb avkastning på
din investering

Äventyrsgolf är svaret!
Ijsselwieide Golfbaan, Nederländerna

Inne eller ute?
Vi bygger där det passar dig

Vi bygger anläggningar både inom- och utomhus,
med och utan teman. Bara för att en anläggning
byggs inomhus betyder inte det att fantasin behöver
begränsas! Inomhus har dessutom vi möjlighet att
dekorationsmåla i fluorescerande färg som lyser i
mörkret under UV-belysning.
Bygg inomhus och tjäna pengar på att ha din
verksamhet i rullning året runt!

Tele2 arena, Sverige

O’Learys Mall of Scandinavia, Sverige

Skara, Sverige

Billund, Lalandia, Danmark

Pite havsbad, Sverige

Parkgolf
Där park möter golf

Våra vackra naturbanor ger dig en golfupplevelse
i en skön omgivning. Naturbanorna kan utökas
med vatten, stenar eller broar för att ta några
exempel. Välj själv vad som passar dig.
Att spela golf på våra Äventyrsgolfbanor är en avkopplande och samtidigt utmanande upplevelse tillsammans med familj och vänner.
Naturgolf är perfekt för dig som vill ha en vacker och
harmonisk anläggning med mycket växtlighet och
kanske en porlande bäck eller en fontän. En park- eller
trädgårdsliknande miljö där både spel- och naturupplevelsen är i fokus.
I grunden består en naturbana av banor med fairway,
ruff och greener. Varje bana får också en skylt med
spelinstruktioner. Till detta kan man välja att komplettera med vatten i olika formationer; bäckar, dammar,
fontäner, vattenfall och vattenstenar. Mellan banorna
avsätts områden för träd och växter.
Även gångvägar mellan banorna kan väljas i olika
material och utförande. Bänkar kan också placeras ut
på olika platser runt om i området för att skapa en extra
trivsam miljö.

Tropical Island Berlin, Tyskland

Anläggningen kan även kompletteras ytterligare med
olika typer av utsmyckningar och hinder som förhöjer
upplevelsen och attraherar nya besökare.
Vi tar gärna fram ett förslag på en anläggning utifrån
dina önskemål och förutsättningar.

Union Lido, Italien

Pristina, Kosovo

Sportcamp Woferlgut, Österrike

Lindesberg, Sverige

Tematiserat
Din fantasi sätter gränserna

Den skräddarsydda anläggningen där du väljer
tema och utsmyckningar får en personlig eller
lokal touch. Här är det endast kreativiteten som
kan skapa begränsningar. Kanske väljer du ett
historiskt tema, pirattema eller en miniatyr av din
stad? Allt är möjligt!
Vi skräddarsyr en anläggning efter dina egna idéer och
bygger den helt efter det valda temat. Din anläggning
blir helt unik med allt som behövs för att ge den rätta
känslan för det valda temat.

Djungeltema, Sverige

Vi bygger till exempel miniatyrer av kända byggnader
eller stadsdelar, borgar och slott, modeller av djur,
människor, sagofigurer, redskap, flygplan och
piratskepp. Vi kan även göra väggmålningar, grottor,
stora vattenfall och nästan allt du kan tänka dig – låt
fantasin flöda!
Vi designar gärna din anläggning och anpassar alla
delar efter dina behov.

Safaritema, Tyskland

Kända golfhål, Spanien

Pirattema, England

Stadstema, Sverige

Exempel på teman:
Geografiska områden, kända
golfhål, antiken, dinosaurier,
pirat, djungel, årstider sport,
bilar, sagor, vilda västern,
rymden, medeltiden...

...eller vad du vill!
Pirattema, England

Sporttema, Sverige

Dinosaurietema, Nederländerna

Industritema, England
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Räkna ut din lönsamhet
Äventyrsgolf är spännande och roligt för den som
besöker din anläggning och en investering som snabbt
blir lönsam. Vill du veta hur många besökare du be-

höver för att din investering ska
löna sig? Vår hemsida ger dig
svaret.
www.citygolf.se/tjaena-pengar

et!

Nyh

City Gold Mine
Ge din verksamhet extra glans

Med City Gold Mine vaskar inte bara dina kunder
hem Guld, även du får en aktivitet som ger ett
unikt tillskott till din verksamhet!
Guldvaskningsanläggningen kan byggas i flera storlekar från den lilla guldgruvan ända till en stor gruvbygd.
Varje anläggning är unik då vi designar och ritar upp
ett förslag åt dig utifrån dina önskemål och förutsättningar. Alla tillbehör ingår för en komplett guldvaskning.
Läs mer på www.citygolf.se/gold-mine
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Lönsamhe
snabbare ä t
n
du tror!

