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Golf och Casino Marienlyst  
Hotellet har ett fint läge vid Öresund strax utanför Helsingör med utsikt 
mot Kronborgs slott och Sveriges kust. Det anrika hotellet byggdes i 
början av 1900-talet och har under åren har byggts om och 
moderniserats. Man har bibehållit en del äldre delar av hotellet som 
skapar charmiga sällskapsrum. 
Rum 

 
Det här är ett bekvämt, 
fyrstjärnigt hotellet med 158 
modernt inredda rum. De är 
utrustade med 
luftkonditionering, badrum, 
TV, minibar. Det finns fritt 
WiFi på hotellet.  
 
Här äter du gott i en trevlig 
miljö. Seaside Restaurangen 
som har en fin utsikt mot 
havet. På sommar säsongen 
är öppnar terassen.  
 
Marielyst Bar & Lounge är en 
trevlig plats att träffas med en 
modern inredning.  
 

Vid sidan av golfen kan du koppla av i det stora inomhus poolområdet. 
Här finns en bastu och massage. Hotellet har ett litet gym i hotellets 
källare.  Eller varför inte prova lyckan på Danmarks äldsta casino som 
finns här på hotellet. 
 
Här har du flera olika banor att välja mellan, närmast ligger Helsingörs 
GK. Det är en av Danmarks äldsta golfklubbar och av många ansedd som 
en av de bästa i Danmark. Det är en lätt kuperad parkbana som är 
inramad av uppvuxen skog och strand. Varje hål har sin egen karaktär och 
har sina egna utmaningar. Hornbaeck GK ligger i ett vackert något 
kuperat landskap med sjöar, böljande åsar, åar och skog. Det är en 
naturskön och utmanande bana som är en av de längsta i Danmark. 
Gillelejes golfbanan har en blandning av öppna hål och hål som omges av 
skog. Det finns även möjlighet att spela Simons golfbana. Den är 
betraktad som en av de bästa i Norden, en riktig utmaning som har varit 
värd för flera mästerskap. 

 
Fakta  
RUM: 
158 rum 

FACILITETER: 
Bastu, gym, Spa, Casino   

AVSTÅND: 
Helsingör 1 km 
Köpenhamn 47 km  
GOLF 
Helsingör GK 2,6 km 
Gillelje 20 km  
Hornbaeck 21 km  
Simons GK 6 km 

 

 

 

 

 

Golfsemester på andra 
sidan sundet  
Vackert beläget vid stranden i 
utkanten av charmiga 
Helsingör ligger Marienlyst. 
Efter en dag på de intilliggande 
golfbanorna bjuder hotellet på 
bra faciliteter, god mat, och 
underhållning intill 
småtimmarna på det anrika 
Casinot. 
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