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3-daags Golfarrangement met 2 greenfees en slapen in het hotel
op de golfbaan

3-daags Golfarrangement in het Duitse St. Wendel
Op 3 uur rijden van Maastricht ligt dit bijzondere hotel dat midden op de golfbaan ligt in het Duitse St. Wendel. Bij dit golfarrangement zijn 2
greenfees voor 18 holes golfen inbegrepen, dineren in het restaurant met uitzicht op de golfbaan en natuurlijk in de ochtend een stevig ontbijt.

Het 4-sterren hotel
Dit unieke hotel ligt midden op de golfbaan en heeft een mooi interieur, een huiselijke sfeer en zo'n 46 uitstekend uitgeruste kamers en suites.
Een top hotel voor golfers maar ook fietsers en wandelaars kunnen hier heerlijk genieten.

Kamers en faciliteiten
In hotel is bijzondere aandacht besteedt aan de 46 kamers en suites en is er veel aandacht besteedt aan compatibele materialen, zoals
hypoallergene koudschuimmatrassen, kussens en dekens met allergievriendelijke vulling, om uw verblijf tot een gezonde en onvergetelijke
ervaring te maken. Alle kamers hebben airconditioning en een balkon.
In het hotel kunt u heerlijk ontspannen voor de open haard, in de lounge of aan de bar.
De innovatieve keuken, waarvan het spectrum varieert van vitaal tot cross-over, wordt aangevuld met heerlijke wijnen van regionale en
internationale wijnmakers en een fijne selectie van whisky, rum en gin. Het restaurant heeft een internationale keuken en een prachtig
uitzicht op de golfbaan.
Het hotel beschikt ook over een eigen spa en wellness. Met hoogwaardige productlijnen, liefdevolle aandacht, veel inlevingsvermogen en
competentie zorgen we voor diepe ontspanning en bevorderen we uw welzijn. Laat u inspireren door de positieve effecten van massages en
behandelingen en geniet van kostbare geluksmomenten die u zich altijd met plezier zult herinneren, omringd door rustgevende warmte,
aangename geuren en verleidelijke geluiden. Op dit moment is de spa en wellness helaas gesloten in verband met de corona.

Golfen zo vanuit uw hotel
Fantastische greens nodigen u uit voor gepassioneerd golfen. Ervaar de fascinatie en sportieve uitdaging van typische golfwerelden uit
Ierland, Engeland, Canada en Florida met fantastische parklandschappen, berg- en bospoorwegen, linkcursussen en Florida-stijl in het
midden van Saarland.
De velden zijn het hele jaar door bespeelbaar.
De golfbaan is een 27 holes kampioenschapsbaan en heeft een 9 holes openbare korte baan. Een fantastische ervaring om hier te golfen.

Bij dit 3-daagse Golfarrangement in St. Wendel is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een stevig ontbijt
Een glas Prosecco als aperitief op de dag van aankomst
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2x Een 3-gangen avondmenu
2 Greenfees 18 holes in het weekend

Prijs: vanaf € 336,50 p.p. in een 2-persoons Comfort kamer met uitzicht op de Bosenbergkamer.
1-persoonskamer toeslag is € 30,00 per nacht.
Dit golfarrangement is te boeken met aankomst op vrijdag, zaterdag en feestdagen.
Wilt u een Deluxe kamer met uitzicht op de golfbaan op de begane grond?
Toeslag: € 15,00 per nacht voor een 2-persoonskamer
Toeslag: € 10,00 per nacht voor een 1-persoonskamer
Kiest u voor een Superior kamer met uitzicht op de golfbaan op de 1e verdieping?
Toeslag: € 30,00 nacht voor een 2-persoonskamer
Toeslag: € 20,00 nacht voor een 1-persoonskamer
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement in het Duitse St. Wendel zijn geldig tot en met 21 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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