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Golfarrangement in de Achterhoek en overnachten in een
sfeervolle herberg in Bronckhorst

Golfen in de Achterhoek
Bent u een golfliefhebber en wilt u in een bijzondere omgeving 2 dagen golfen en slapen in een sfeervolle herberg? Boek dan dit
golfarrangement en slaap in het kleinste stadje van Nederland! Geniet tijdens uw 3-daagse verblijf van een gastvrij ontvangst, een 3- en
4-gangen verrassingsdiner en ga 2 dagen lekker golfen.

Slapen in een historishe herberg
In de herberg overnacht u in één van de elegante en modern uitgeruste kamers. De kamers zijn verspreid over de eerste verdiepingen van
de 3 monumentale gebouwen. Alle kamers, 17 in totaal, zijn voorzien van modern sanitair en hedendaags comfort, zoals TV en gratis Wifi.
Tweepersoonskamer: de 2-persoonskamer bevindt zich in het hoofdgebouw van de herberg. Op de 1e verdieping van het monumentale
hoofdgebouw liggen de kamers. In de kamers kunt u de sfeer van het 15e-eeuwse pand aanschouwen. Sommige kamers zijn in Engelse
countrystijl ingericht.
U overnacht in een 2-persoonsbed dat is opgemaakt als 2 aparte bedden. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met douche en
badkamerbenodigdheden. Tevens is de kamer voorzien van gratis wifi.
Tweepersoonskamer 4 Linden: aan de overkant van de herberg ligt Huis de 4 linden. Het huis beschikt over 5 kamers. In het huis liggen 4
kamers op de 1e verdieping. In deze kamers kunt u slapen in een bedstede van 200x160 cm. U kunt vanaf uw eigen dakterras op 2 van de
kamers genieten van een prachtig uitzicht over Bronckhorst.
Op de begane grond vindt u de 5e kamer die een directe uitgang heeft naar buiten. Deze kamer heeft 2 losse bedden.
U slaapt in alle comfort in de suites. Ook deze kamers zijn ingericht in de Engelse countrystijl. De suites hebben een heerlijk huiselijke
ambiance, zijn traditioneel en country chic. U waant zich in de landhuizen van het platteland van Engeland.
Suite: aan de voorzijde van de herberg bevindt zich deze suite. U overnacht in een romantisch 2-persoonshemelbad. In de badkamer van de
suite kunt u heerlijk ontspannen in het ligbad.
Dickens Suite: de suite bevindt zich in de voormalige burgemeesterwoning van Bronckhorst. De suite is ingericht in Dickensstijl. Rust heerlijk
uit in een coconut-bed. De badkamer is voorzien van een inloopdouche.
Familie kamer of familiesuite (2 tot 6 personen): op de 1e verdieping bevindt zich de woonkamer met keuken. De 2 slaapkamers (beiden
voor 3 personen) bevinden zich op de 2e verdieping. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, douche en separaat toilet. De bank
in de woonkamer kunt u uitklappen tot 2-persoonsbed.

Sla uw slag op 1 van de 2 golfbanen
Binnen een straal van 20 kilometer van Bronckhorst kunt u uw slag verbeteren of het golfen onder de knie proberen te krijgen. De golfbanen in
de nabije omgeving van Bronckhorst zijn:
't Zelle in Hengelo, Gelderland: de golfbaan behoort tot de mooiste banen van Nederland en kan de parel van de Achterhoek worden
genoemd. De wedstrijdbaan is rijk aan natuurlijke hindernissen, zoals een terugkerende beek, vijvers, boompartijen en langgerekte bunkers.
De ultieme uitdaging kunt u vinden op de 4, 7, 11, 12 en 18 holes baan.
Keppelse in Hoog-Keppel: deze golfclub heeft 18 holes en is een mooie glooiende baan tussen de bossen door. Bent u een beginnende

Golfarrangement in de Achterhoek en overnachten in een sfeervolle herberg in Bronckhorst

Pagina 1/2

Hotelidee.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
golfer, maak dan gebruik van de oefenfaciliteiten. De oefenfaciliteiten bestaan uit een drivingrange, 2 oefenbunkers en 2 oefengreens.

Bij dit 3-daags Golfarrangement in Bronckhorst in de Achterhoek is inbegrepen:
Bij aankomst tussen 11:00 en 13:00 uur ontvangst met koffie/thee en krentenwegge
2 Overnachtingen in een standaard kamer
2x Een heerlijk Achterhoeks ontbijt
2x 18-holes greenfee (keuze uit golfbaan 't Zelle of golfbaan de Keppelse)
1x Een 3-gangen verrassingsdiner
1x Een 4-gangen verrassingsdiner

Prijzen:
Vanaf € 295,00 p.p. bij 2 personen in een standaard hotelkamer.
Vanaf € 275,00 p.p. bij 3 tot 6 personen in een Familiekamer of familiesuite.

Toeslagen
Toeslag bij verblijf op vrijdag: € 10,00 p.p.
Toeslag bij verblijf op zaterdag: € 20,00 p.p.
Upgrade naar comfortkamer: 10,00 p.p.p.n.
Upgrade naar suite: € 20,00 p.p.p.n.
Toeslag eenpersoonskamer € 40.00 per kamer per nacht

De prijs van dit 3-daags Golfarrangement in de Achterhoek in Bronckhorst is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering
van de feestdagen.
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