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Golf in de Achterhoek en overnacht in Hanzestad Zutphen

Sla uw slag
Een verblijf in de prachtige Hanzestad Zutphen en golfen in de welbekende Achterhoek, 2 fantastische plekken in Gelderland die zeker een
bezoek waard zijn! Tijdens dit 2-daags Golfarrangement geniet u van een heerlijk diner en na de overnachting een uitgebreid ontbijt.
Vervolgens gaat u bij Golfbaan 't Zelle in Hengelo een heerlijke dag golfen.

Comfortabel overnachten
Het hotel beschikt over 3 verschillende kamertypes, namelijk: 1-persoonskamers, 2-persoonskamers en suites.
1-persoonskamer: U overnacht in een kamer met een oppervlakte van 15 vierkante meter. De kamer is uitgerust met airco, flatscreen
televisie en bureau. De badkamer is voorzien van douche, toilet en haardroger.
2-persoonskamer: De kamer heeft een oppervlakte van 20 vierkante meter en beschikt over een airco. U slaapt in 1 van de 2
eenpersoonsbedden. De badkamer is uitgerust met bad of douche, toilet en haardroger. In deze kamer kunt u werken aan het bureau.
Kostbare eigendommen kunt u in de kluis plaatsen.
Suite: De suite is een royale kamer met 2-persoonsbed of twin bed en airco. De badkamer is uitgerust met bad, douche, toilet en voorzien van
luxe badkamerartikelen. In de woonkamer kunt u in de zithoek genieten van een kopje Senseo of televisie kijken. In deze kamer kunt u werken
aan het bureau. Kostbare eigendommen kunt u in de kluis plaatsen.
Op alle kamertypes kunt u gebruik maken van de gratis wifi.

Ontdek Hanzestad Zutphen
Zutphen is gelegen op de rand van de Veluwe en Achterhoek. Een ideaal uitgangspunt van een fietstocht langs de vele kastelen in de
Achterhoek of de prachtige natuur van de Veluwe. In de omgeving zijn ook diverse wandeltochten uitgezet en kunt u bijvoorbeeld door de
uiterwaarden van de IJssel naar het mooie Deventer wandelen. Laat u ook verrassen door het pittoreske Zutphen met haar vele hofjes,
straatjes en monumentale gebouwen. Een mooi authentiek centrum.

Golfen in Hengelo
Golfen op een van de mooiste golfbanen van de Achterhoek. Wij staan garant voor rust, ruimte en gastvrijheid in een bosrijke omgeving.
Tijdens de 18 holes golfen kunt u in het restaurant genieten van de rust met een heerlijke maaltijd en drinken. De golfbaan beschikt over maar
liefst 12 handicarts. Naast de golfbaan en het restaurant kunt u ook bij ons terecht voor de golfwinkel.
De golfbaan ligt op zo'n 26 minuten rijden van het hotel in Zutphen.

Bij dit 2-daags Golfarrangement in Zutphen is inbegrepen:
1 Overnachting in een comfortabele hotelkamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen menu
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Een 18-holes greenfee bij Golfbaan 't Zelle op de 2e dag (aankomstdag is in overleg ook mogelijk)

Prijs: € 129,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting à € 3,95 p.p.p.n.
1-persoonskamer toeslag € 25 per kamer per nacht.
De prijs van dit 2-daags Golfarrangement in Zutphen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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