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3-daags Romantisch Golfarrangement in een luxe Villa op de
Sallandse Heuvelrug

Sla uw slag in Overijssel
Wilt u er even een paar daagjes tussenuit in combinatie met golfen? Met dit 3-daags Golfarrangement op de Sallandse Heuvelrug in
Rijssen komt u in actie midden in de natuur. Sla uw slag op de 18-holes baan bij Golfclub de Koepel en geniet 's avonds van een heerlijk
4-gangen à la carte diner in het hotel. U overnacht in een van de comfortabele kamers waar u na een actieve dag helemaal tot rust komt.

Comfortabel overnachten
Het hotel is gevestigd in een luxe villa en wordt omringd door prachtige natuurgebieden als De Borkeld, het Hollands Schwarzwald en
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
De tweepersoonskamer comfort met bad is comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen, telefoon, bureau,
kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een bad in douche, toilet en föhn. Op aanvraag kan er een extra
(baby)bed op de kamer geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag gevraagd. Bij dit kamertype zijn geen honden toegestaan.
De tweepersoonskamer comfort met bad en terras of balkon is comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen tv,
telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een douche in bad, toilet en föhn. Daarnaast beschikt
de kamer over een terras of een balkon, enkele kamers hebben uitzicht op het bos. In dit kamertype kan geen extra (baby)bed geplaatst
worden. Tevens zijn er in dit kamertype geen honden toegestaan.
De luxe kamer is een moderne kamer met houten vloer en airconditioning. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen televisie,
telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet, koffie/thee faciliteiten en een zitje. De badkamer is uitgerust met een douche in bad, toilet en föhn
en u heeft de beschikking over badjassen en slippers. Daarnaast beschikken bijna alle kamers over een balkon of Frans balkon met uitzicht op
bos of heide. In dit kamertype kan geen extra (baby)bed geplaatst worden. Tevens zijn er in dit kamertype geen honden toegestaan.
De luxe suite is zeer comfortabel, modern ingericht met houten vloer en uitgerust met airconditioning. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden,
flatscreen televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet, koffie/thee faciliteiten en een apart zitgedeelte. De badkamer is uitgerust met
een douche in bad, toilet en föhn en u heeft de beschikking over badjassen en slippers. Daarnaast beschikken bijna alle kamers over een
balkon of Frans balkon met uitzicht op bos of heide. Deze kamer is geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 16 jaar.

Golfen bij Golfclub de Koepel
Kunt u ook zo intens genieten van een mooi landschap en het lekker buiten zijn? Onze golfbaan slingert door een prachtig stukje
natuurgebied dat vroeger bekend stond als de Wierdense duinen. U kunt bij ons genieten van een optimale speelkwaliteit. Graag begroeten
wij u persoonlijk als gastspeler of als bezoeker op onze golfclub.
De baan is een uitdagende en afwisselende 18 holes par 70 baan met kenmerkende jeneverbesstruiken en oude inheemse bomen. Een
stuk heide met een schaapskooi, waar omheen een aantal holes zijn gesitueerd, geeft de baan een heel eigen karakter. Door de zanderige
ondergrond is de baan gedurende de seizoenen vrijwel altijd goed bespeelbaar.
De golfbaan ligt op 11 minuten rijden van dit hotel.

Bij dit 3-daags Romantisch Golfarrangement is inbegrepen:
Ontvangst met welkomstdrankje en borrelplateau
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2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met een glas bubbels
Een romantisch 4-gangen à la carte diner
18-holes Greenfee bij Golfclub de Koepel
Informatiepakketje van de omgeving met diverse fiets- en wandelroutes

Prijs: vanaf € 207 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met bad.
Exclusief toeristenbelasting à € 2 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement op de Sallandse Heuvelrug is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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