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Sla je Slag - Heerlijk golfen op de Veluwe en nachtje weg

Sla je Slag en kom heerlijk golfen
Er even tussen uit en een dag heerlijk golfen op de nabijgelegen 18 holes Golfbaan en genieten in het schitterend gelegen hotel midden op de
Veluwe.
's Avonds lekker genieten van een heerlijk 3-gangen diner op de dag van aankomst, een nachtje wegdromen in een uitstekende hotelkamer
en de volgende morgen staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar.

18 Holes Golfbaan met bijzondere uitdagingen en keuzemogelijkheden
Vrijwel het hele jaar door kunt u op zomergreens spelen. Golfclub Heelsum is gelegen op voormalige heide- en zandgronden, water wordt snel
afgevoerd; ideaal voor een golfbaan. Het slaan van een bal vanaf de harde zandondergrond is niet alleen prettig, maar maakt ook dat de
geoefende speler het gewenste effect aan de bal kan geven. De harde zandgrond zorgt er ook voor dat de bal veel kan rollen. De contouren
van de baan geven zo extra uitdaging aan en keuzemogelijkheden in uw slagen. En dan moeten de snelle greens nog bespeeld worden…!

Kom tot rust in de sfeervolle hotelkamers
Het hotel beschikt over diverse kamertypes.
De Comfort kamer is comfortabel ingericht en is voorzien van een 2-persoonsbed of 2 eenpersoonsbedden en flatscreen televisie. De
badkamer beschikt over een ligbad met douche en toilet.
De Comfort Plus kamer is ruim ingericht. De kamer is voorzien van een 2-persoonsbed of 2 eenpersoonsbedden, koffie- en theefaciliteiten,
flatscreen televisie en mobiele airco. De badkamer beschikt over een toilet, bad en/of douche en badjas en badslippers.
De Familiekamer met balkon is ideaal verblijven met een familie. Deze kamer is voorzien van koffie- en theefaciliteiten, badjassen en
badslippers, mobiele airco, flatscreen televisie en een eigen balkon.
De luxe kamer is gelegen aan de voorzijde van het hotel en is sfeervol en ruim ingericht. Deze kamer is voorzien van een 2-persoonsbed of 2
eenpersoonsbedden, koffie- en theefaciliteiten, badjassen en badslippers. Ook beschikt de luxe kamer over een eigen balkon en flatscreen
televisie.

Leuke uitstapjes in de omgeving
Het hotel is gunstig gelegen voor het maken van diverse uitstapjes. Denk aan o.a. het Nationaal Park de Hoge Veluwe met het beroemde
Kröller Müller Museum, Het Airborne Museum en het Openlucht Museum.
De omgeving leent zich ook prima voor het maken van fiets-,en wandeltochten.
Op slechts 5 minuten lopen, ligt Golfbaan het Heelsumse Veld.

Bij dit Golfarrangement op de Veluwe is inbegrepen:
Een heerlijk 3-gangen diner in restaurant De Kriekel
1 Overnachting
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1x Een ontbijtbuffet
1 Dag Greenfee voor de 18 Holes Golfbaan Heelsum, geef uw voorkeurstijd voor de golfbaan bij uw reservering door zodat wij de
greenfee voor u kunnen reserveren
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
Gratis Wifi
Gratis parkeren

Prijs: vanaf € 149,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Te reserveren met aankomst op alle dagen van de week.

Dineren in het Michelinster restaurant?
Dineert u liever in ons met 1 Michelinster bekroonde restaurant De Kromme Dissel?
Voor een toeslag van € 45 per persoon kunt u van een 4-gangen diner genieten. Graag vooraf reserveren. De Kromme Dissel is gesloten van
23 juli t/m 12 augustus.
De prijs van dit Golfarrangement op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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