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2-daags Golfarrangement - Slapen in Berg en Dal en een greenfee
18 holes golfen in Groesbeek

2-daags Golfarrangement met hotel in Berg en Dal
Met dit 2-daagse Golfarrangement boekt u een nachtje in een Luxe kamer in een hotel in Berg en Dal en op 10 minuten rijden van het hotel
een greenfee om 18 holes te gaan golfen op de fantastische golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Als u eens op een bijzondere baan wilt golfen in
het mooie Gelderse Groesbeek.

Het hotel
Het sfeervolle hotel beschikt over diverse hotelfaciliteiten voor een aangenaam verblijf. Ter ontspanning trekt u een baantje in het
binnenzwembad of laat u zich verwennen met een massage of beautybehandeling. Dit gaat in samenwerking met Beauty en Massage
Berg en Dal.
Na een actieve dag schuift u aan in het restaurant. Hier geniet u, naast een spectaculair uitzicht, van een culinair diner. De verschillende
gerechten worden met passie en vakkennis door de chef-kok bereid. In de hotelbar kunt u dagelijks terecht voor een uitgebreide lunch of een
klein hapje en drankje in de avonduren. Op zonnige dagen kunt u heerlijk op het terras zitten en genieten van de ambiance.

Kamers
De comfort kamers zijn 2-persoonskamers en zijn comfortabel ingericht. De kamerfaciliteiten zijn 2 aparte bedden, zithoek en een badkamer
met toilet en douche. Balkon is mogelijk op aanvraag.
In dit kamertype kan er geen extra bed geplaatst worden, wel kan er op aanvraag een baby bed geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag
gevraagd.
De 2-persoonskamer geschikt voor mindervalide is een ruime ingerichte kamer en is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
heeft een extra brede ingang met een zorgvuldig gekozen indeling. De badkamer is uitgerust met een douchezitje en toiletondersteuning,
televisie, föhn en balkon. Op aanvraag kunnen wij het bed en toilet verhogen.
Op aanvraag kan er een extra (baby)bed op de kamer geplaatst worden, hiervoor wordt een toeslag gevraagd.
De Luxe kamer is ruim ingericht. De kamer beschikt over een balkon, een gezellige zithoek en een Nespresso-apparaat. De badkamer is
voorzien van een toilet en bad.
De prachtige, ruime Superior kamer beschikt over een 2-persoonsbed met uitzicht op de tuin. U heeft de keuze uit 3 decoratieve thema's: Out
of Africa, English Rose of Royal Blue. De kamer heeft een badkamer met een ligbad en een aparte douche, mini-koelkast, föhn, televisie en
telefoon. Sommige kamers beschikken over een balkon.
De ruime familiekamer is geschikt voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en ruim ingedeeld. De kamer is voorzien van een
tweepersoonsbed voor de ouders en een stapelbed voor de kinderen. Er is ook een familiekamer met 4 losse bedden die geschikt is voor 4
volwassenen. Kamerfaciliteiten: gezellige zithoek en een ruime badkamer met toilet en bad/douche.
De 1-persoonskamers zijn knus ingericht. De kamers beschikken over een eigen badkamer met douche, föhn, telefoon, televisie. In dit
kamertype kan geen extra (baby)bed geplaatst worden.

Nijmegen ligt nog geen 5 minuten van het hotel
In nog geen 5 minuten bevindt u zich in het bruisende stadshart van Nijmegen. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. U kunt hier
gezellig winkelen, vele musea bezoeken en historische monumenten bezichtigen. Daarnaast kunt u ontdekken wat Frank Boeijen bedoelt
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met ‘op zoek naar geluk’ in het Kronenburgerpark in het centrum van Nijmegen.

Golfen op Het Rijk van Nijmegen
Golfen op de schitterende golfbaan in Groesbeek? Deze golfbaan beschikt over een 18 holes baan en 3 lussen van 9 holes en is een klasse
apart. U kunt hier dus maar liefst op 45 volwaardige holes in een schitterende, heuvelachtige omgeving golfen.
De golfbaan ligt op slechts 10 minuten rijden van het hotel in Berg en Dal.

Bij dit 2-daags Golfarrangement in het Rijk van Nijmegen is inbegrepen:
1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een greenfee voor 18 holes op golfbaan Het Rijk van Nijmegen

Prijs: vanaf € 147,00 p.p. op basis van een 2-persoons Luxe kamer.

In het hoogseizoen zijn er toeslagen dus informeer per datum naar de beschikbaarheid en juiste prijs.
Geef bij uw reservering door op welke dag u wilt golfen en welke starttijd uw voorkeur heeft.
De prijs van dit 2-daags Golfarrangement in het Rijk van Nijmegen is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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