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Dagje golfen en nachtje weg in Twente - 2-daags arrangement

2-daags Golfarrangement in Twente nabij Enschede
Overnacht in een sfeervol hotel in Twente, nabij Enschede. Het hotel is gebouwd in een authentieke Saksische stijl en de omgeving van het
hotel biedt u het beste van 2 werelden, natuur en stad. Bij dit golfarrangement zit een greenfee bij om 18-holes te golfen bij golfbaan de
Koepel! De golfbaan ligt op nog geen half uur rijden van het hotel.

Hotel met rijke geschiedenis
De omgeving van het hotel biedt u het beste van twee werelden. Op korte afstand van het hotel vindt u het centrum van Enschede maar ook
prachtige natuurgebieden liggen vlakbij. Breng een bezoek aan het 800 jaar oude Twentse landgoed Hof Espelo. Op dit landgoed komen
natuur en cultuur samen. Oude lanen leiden u langs bloeiende akkers en weilanden. De oude boerderijen liggen als parels in het Twentse
landschap.
Aan de rand van het bruisende Enschede vindt u ons hotel. Het hotel uit 1831 is gebouwd in een authentieke Saksische stijl en kent een
rijke geschiedenis die nog steeds voelbaar is. Het hotel is omgeven door prachtige natuurgebieden, de Universiteit van Twente en het
stadion van FC Twente.
Comfortabel hotel in Enschede
Het 4-sterren hotel beschikt over de sfeervolle bistro waar u kunt genieten van heerlijke gerechten, in de gezellige bar kunt u terecht voor een
borrel. Op zonnige dagen kunt u genieten op het terras met buitenkeuken. De ruime en comfortabele hotelkamers zorgen voor een onbezorgd
verblijf in Enschede. Met de fiets kunt u de prachtige natuurrijke omgeving van het hotel ontdekken. Deze nieuwe fietsen kunt u in het hotel
huren.

Comfortabele kamers
Comfort tweepersoonskamer met bad
De comfort tweepersoonskamer is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer beschikt over twee eenpersoonsbedden,
een flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar en een koffiezetapparaat. De badkamer is ingericht met een aparte douche, bad en
toilet.
Comfort tweepersoonskamer splitlevel met bad
De comfort tweepersoonskamer splitlevel is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer bestaat uit 2 twee gedeeltes. De
twee eenpersoonsbedden bevinden zich op een aparte verdieping. De tweepersoonskamer beschikt over een flatscreentelevisie, een bureau
met zitje, extra bed(bank), minibar en een koffiezetapparaat. De badkamer is ingericht met een bad, douche en toilet.
Luxe tweepersoonskamer met terras
De luxe tweepersoonskamer met terras is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer beschikt over twee
eenpersoonsbedden, een flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar, een koffiezetapparaat en een eigen terras. De badkamer is
ingericht met een bad, douche en toilet.
Luxe tweepersoonskamer met balkon en splitlevel
De luxe tweepersoonskamer met balkon en splitlevel is ruim en comfortabel ingericht. De luxe tweepersoonskamer bestaat uit 2 twee
gedeeltes. De twee eenpersoonsbedden bevinden zich op een aparte verdieping. De tweepersoonskamer beschikt over een
flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar, een koffiezetapparaat en een balkon. De badkamer is ingericht met een bad, douche en
toilet.
Familiekamer
De familiekamer is ruim en comfortabel ingericht. De familiekamer beschikt over twee tweepersoonsbedden, een flatscreentelevisie en een
bureau met zitje. De badkamer is ingericht met een bad, douche en toilet.
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Golfbaan in Wierden
Kunt u ook zo intens genieten van een mooi landschap en het lekker buiten zijn? Golfbaan de Koepel 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 25 minuten rijden van dit hotel.

Bij dit dagje golf en nachtje weg in Twente is inbegrepen:
1 overnachting
Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangendiner
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
Gratis WiFi
1x Een greenfee voor 18 holes op Golfbaan de Koepel

Prijs: vanaf € 163 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief tax & handling fee: € 2,00 p.p.p.n.
De prijs van dit dagje golf en nachtje weg in Twente is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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