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18 holes Golfen op Het Rijk van Sybrook en 3 dagen verblijven in
Twente

3-daags Golfarrangement in Twente nabij Enschede
Heerlijk 18 holes golfen op de schitterende golfbaan het Rijk van Sybrook. De golfbaan ligt op een oud landgoed en heeft maar liefst 27
holes met mooie uitzichten, een coulissenlandschap en bossen. Een mooie en uitdagende combinatie. U verblijft tijdens dit 3-daagse
golfarrangement in een gastvrij hotel in Enschede dat op zo'n 17 minuten rijden van de golfbaan ligt.

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
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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.

Golfbaan bij het Rijk van Sybrook
Opvallend gastvrij en bijzonder mooi: Golfbaan Het Rijk van Sybrook heeft alles waar Twente trots op is. De 27-holes golfbaan ligt op een
oud landgoed in een bosrijk gebied in Enschede. Verschillende holes bieden uitzicht op een typisch Twents coulisselandschap terwijl andere
omsloten worden door prachtige bospercelen.
In de baan zijn uitdagende waterpartijen geïntegreerd die geregeld in uw spel komen en iedere golfronde tot een beleving maken. De
volgroeide rododendrons vormen een lust voor het oog in bloeitijd. Vanuit het gezellige clubhuis heeft u een mooi uitzicht op de golfbaan en de
schitterende natuur. Door steeds twee 9-holes lussen te combineren, kunnen er 3 verschillende 18-holes lus-combinaties gespeeld worden.
De golfbaan ligt op 17 minuten rijden van dit hotel.

Bij dit 3-daagse Golfarrangement in Enschede is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles Cuvée
1x Een greenfee voor 18 holes op Golfbaan het Rijk van Sybrook

Prijs: vanaf € 238 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met bad.
Prijs is exclusief tax & handling fee: € 2,00 p.p.p.n.
Geef bij uw reservering aan op welke dag u wilt golfen en welke starttijd u wenst.
De prijs van dit 3-daagse Golfarrangement in Enschede is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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