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3-daags Golfarrangement met 2 Greenfees op 2 banen en 2
Overnachtingen in Zeddam

3-daags Golfarrangement in Montferland
Slapen in een gastvrij hotel in het mooie bosrijke Montferland en 2 dagen golfen op 2 verschillende golfbanen. U gaat 18 holes golfen net over
de Duitse grens en de andere golfbaan ligt in Hengelo Gelderland. In het hotel kunt u na uw golfdag heerlijk bijkomen op het terras en 's
avonds dineren. Geniet 3 dagen van deze mooie 3-daagse Golfaanbieding.

Het hotel
Het hotel is van oudsher een echt familiehotel, gelegen in een prachtig stukje Nederland waar gastvrijheid de gewoonste zaak van de
wereld is. U kunt hier al fietsend de prachtige en bosrijke omgeving verkennen. Maar u kunt ook lekker in het hotel blijven, onderuitgezakt
met een goed boek en/of met een ontspannend muziekje op de achtergrond.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de speerpunten van ons hotel.
Alle sfeervol ingerichte kamers zijn voorzien van douche, toilet, kleurentelevisie, gratis interneten telefoon. In een deel van het hotel is een
lift beschikbaar. Het hotel is rolstoeltoegangelijk.

Genieten van de omgeving
Het hotel ligt aan de rand van het heuvelachtige Montferland. Een plek om heerlijk te fietsen en te wandelen. Lekker winkelen kunt u in
Doetinchem, Arnhem of het Duitse Bocholt Doesburg, Bronkhorst, ’s-Heerenberg en Zutphen, juist bekend om de sfeervolle steegjes en
cultuur liggen op korte afstand van Zeddam. Aan de rand van het stadje 's-Heerenberg ligt het imposante kasteel Huis Bergh. Het behoort tot
de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. Compleet met een slotgracht, een ophaalbrug, wapperende vlaggen, rood-wit gekleurde
luiken en verdedigingstorens.

Golfen bij golfclub Borghees
Golfbaan Borghees, net over de grens bij ‘s-Heerenberg, is een prachtig gelegen golfbaan waar zowel de beginnende als de ervaren golfer
zich direct thuis zal voelen. De baan, sinds oktober 2015 in Nederlandse handen, biedt niet alleen schitterende vergezichten en 18 uitdagende
holes, maar ook uitgebreide oefenfaciliteiten en een uitstekende horeca gelegenheid.
Golfbaan Borghees beschikt over de volgende banen en oefenfaciliteiten:
18 holes wedstrijdbaan (GVB verplicht)
5 holes Par 3-baan
Driving range
Oefengreens, -bunkers & -holes

De golfbaan ligt op zo'n 11 minuten rijden van het hotel in Zeddam.

Golfbaan 't Zelle
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Golfen op een van de mooiste golfbanen van de Achterhoek. Wij staan garant voor rust, ruimte en gastvrijheid in een bosrijke omgeving.
Tijdens de 18 holes golfen kunt u in het restaurant genieten van de rust met een heerlijke maaltijd en drinken. De golfbaan beschikt over maar
liefst 12 handicarts. Naast de golfbaan en het restaurant kunt u ook terecht in de golfwinkel mocht u nog wat nodig hebben.
De golfbaan in Hengelo ligt op zo'n 29 minuten rijden van het hotel in Zeddam.

Bij dit 3-daagse Golfarrangement in Montferland is inbegrepen:
Ontvangst met een kopje koffie of thee
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een 3-gangen Keuze menu
1 Greenfee voor 18 holes golfen bij Golfclub Borghees (ligt op 11 minuten rijden van het hotel)
1 Greenfee voor 18 holes golfen bij Golfclub 't Zelle (ligt op 29 minuten rijden van het hotel)

Prijs: € 265 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Geef bij uw reservering door op welke dag u wilt op welke golfbaan wilt golfen en welke starttijd uw voorkeur heeft.
De prijs van dit 3-daagse Golfarrangement in Montferland is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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