
GOLFPAKET GULD
• Övernattning i dubbelrum, snacks på rummet
• Ett glas mousserande vin före middagen
• Trerätters middag inkl. vinpaket
• Frukostbuffé
• Dagens lunch (ankomst- eller avresedag)
• ”Tamedpåbanan”-paket
• Kaffe och kaka efter nio hål
• 2 dagars greenfee, inkl. polletter till Driving rangen 

Endast 1985:- / person

GOLFPAKET SILVER - TVÅ NÄTTER
• 3 dagars greenfee
• Trerätters middag 2 kvällar
• Övernattning i dubbelrum, 2 nätter
• Frukostbuffé, 2 morgnar

Endast 2495:- per person

GOLFPAKET SILVER
• 2 dagars greenfee
• Trerätters middag
• Övernattning i dubbelrum
• Frukostbuffé

Endast 1495:- per person

Boka golfpaket på Breviken,  
boende på banan!

19 dubbelrum, alla med uteplats och carport 
samt 40 meter till första tee. 

Du hittar oss vid Vätterns västra strand med 
närhet till både Karlsborg och Hjo. 0505-59075

www.breviken.se  
bokning@breviken.se

Väl inne möts vi av krögaren Mattias Borger som berättar  
att fastigheterna byggdes i mitten av 60-talet efter att 
den dåvarande markägaren varit i USA och inspirerats 
av motellen som ploppade upp längs med landsvägarna. 

Denna tanke tog han med sig till Sverige och började 
bygga på vad som var tänkt som amerikainspirerat motell.  
Dessvärre gick byggherren bort och ingen vågade fort-
sätta bygga på detta projekt som helt gick i dvala.

Åren gick och ”motellet” var länge känt som traktens 
spökslott. Samtidigt som förfallet i början av 2000-talet 
hade fullt fäste började F6 Golfklubb i Karlsborg se sig 
om efter nya marker att anlägga golfbana på, och efter 
diskussioner och projektering kunde spaden bokstavligt  
talat sättas i marken för att anlägga golfbana.

2007 stod banan spelklar samtidigt som restaurang 
och hotellbyggnad färdigställdes. Som så ofta sker  
brottades emellertid klubben med tung ekonomi och 
efter ett ägarbyte 2011 ”är vi där vi är idag”.

”Ett starkt lokalt ägande med långsiktighet och kvalitet 
i fokus har gjort oss till en bana att räkna med” säger 
Hans Sternerup, markägare och ordförande i det drifts- 
bolag som sköter bana och fastigheter.

FRÅN MOTELLDRÖMMAR  
I KRAS TILL GOLFIGT HOTELL
Vid Vätterns västra strand mitt mellan Karlsborg och Hjo finner vi Breviken Golf 
& Hotell, en anläggning vi bara vagt hört talas om. Redan i bilen när vi närmar 
oss slås vi av den spännande arkitekturen. Vitt mexitegel och en lång carport 

som sträcker sig från infarten fram till klubbhuset.

Krögaren Mattias Borger driver tillsammans med sin  
personal restaurang, hotell och kansli sedan 2012 med 
fokus på gästvänlighet och god mat. 

”Tillsammans med banpersonalen har vi lyckats få snurr 
på anläggningen med ökande antal gästnätter och 
matgäster varje säsong, samt en stor andel stammisar.” 
säger Mattias.

Mattias avslutar pratstunden med att konstatera att det är så 
skönt att efter alla år i dvala, gett fastigheterna liv och rättvisa.  
”Det är även fantastiskt att något som inte var planerat för 
golfare lyckades bli så fantastiskt bra 50 år senare. Här kan 
alla hotellgäster få egen carport, bara att lyfta in golfgrejorna 
på rummet. Alla våra rum har dessutom egen uteplats och 
40 meter till både första tee och restaurang.”

Ett starkt lokalt ägande med långsiktighet 
och kvalitet i fokus har gjort oss till en bana 
att räkna med”


