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2-daags Golfarrangement - Slapen op een prachtig landgoed en
golfen in Den Bosch

Wegdromen op een landgoed in Brabant en heerlijk golfen
Mooi gelegen in het Brabantse groene landschap, aan rivier de Dommel, vindt u dit gastvrije hotel gelegen op een zeer authentiek landgoed
van maar liefst 14 hectare. 's Avonds geniet u van een diner en overnacht u op dit mooie landgoed en geniet u 's morgens van een lekker
ontbijt. Bij dit golfarrangement gaat u dan 18 holes golfen (2x 9 holes) op de golfbaan in Den Bosch dat op geen 10 minuten rijden ligt.

Het hotel
Het 4-sterrenhotel in Sint-Michielsgestel staat vlakbij Den Bosch, op een zeer authentiek landgoed van 14 hectare groot. Mooi gelegen in het
Brabantse groene landschap, aan rivier de Dommel, biedt dit gastvrije hotel een veelvoud aan faciliteiten voor in- en outdoor vermaak, zoals
een wellness, tennisbanen, een zwembad en een driving range. Vanaf de A2 is dit hotel snel en makkelijk te bereiken.
Wees er alstublieft op bedacht dat huisdieren niet zijn toegestaan in het hotel.

De hotelkamers
De comfortabele hotelkamers zijn modern ingericht. Alle kamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed of gescheiden bedden,een televisie,
telefoon, zithoek, airconditioning, gratis WiFi en een badkamer met toilet en een bad of douche. Kamers met uitzicht op het prachtige
landschap zijn op aanvraag te boeken. Het hotel heeft ook enkele mindervalidenkamers.

Faciliteiten en wellness in het hotel
Het overdekte zwembad is dagelijks geopend en beschikbaar voor de hotelgasten. De afmetingen van het zwembad zijn 14 x 7 meter met
een diepte van 1.40 meter. Bij het zwembad vindt u een sauna en een infraroodcabine. Deze zijn ingesteld op verschillende temperaturen.
De 2 squashbanen bevinden zich in de oude boerderij en liggen op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw. U kunt hiervoor
reserveren bij de receptie en zij kunnen u tevens voorzien van een squashracket en ballen.
Het hotel beschikt over een ruime professioneel ingerichte Gym in de Boerderij, gelegen op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw.
Deze is uitgerust met apparatuur van Technogym en beschikt over 2 loopbanden, 3 fietsen, een crosstrainer en een cardio wave. Tevens is er
diverse workout apparatuur.
Op het landgoed bevinden zich ook 2 all-weather tennisbanen. Ook voor de tennisbanen kunt u reserveren bij de receptie. Zij kunnen u
tevens voorzien van tennisrackets en ballen. De banen zijn niet verlicht.
Naast de tennisbanen ligt een beach volleybalveld en een mini voetbalveld. Zowel een volleybal als voetbal zijn bij de receptie verkrijgbaar
voor gebruik. Het mini voetbal wordt gespeeld met extra kleine goals.

Golfen met uitzicht op de Sint-Jan Kathedraal
Golf Parc de Pettelaar in ’s-Hertogenbosch is één van de mooiste golfaccommodaties. Uniek gelegen aan de A2 en binnen de ring van de
binnenstad van Den Bosch met vanaf de golfbaan een prachtig uitzicht op de Sint-Jans kathedraal. Door onder andere de grote
hoogteverschillen, waterpartijen en snelle greens is de compacte Par 3-4 baan zowel voor de beginnende als de geoefende golfer een
uitdaging. De golfbaan heeft 9 holes dus u loopt 2x 9 holes.
De golfbaan ligt op zo'n 9 minuten rijden van het hotel.
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Bij dit 2-daagse Golfarrangement in Brabant is inbegrepen:
1 Overnachting in een comfort kamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner
Wandelroutes
Onbeperkt gebruik van de fitness- en wellnessfaciliteiten
1x 18-holes greenfee bij Golfclub de Pettelaar

Prijs: € 119 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief toeristenbelasting € 1,64 p.p.
Geef bij uw reservering door op welke dag en starttijd u wilt golfen. Dit dient uiteraard gereserveerd te worden.
De prijs van dit 2-daagse Golfarrangement op een landgoed in Brabant is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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