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Chipje Putje Parretje - 2-Daags golfarrangement in Gelderland

2-Daags golfarrangement in Gelderland
Overnachten in een prachtige monumentale villa in Doetinchem en een dagje golfen op golfbaan ‘t Zelle of de Keppelse Golfclub.
Daarnaast kunt u genieten van een rondje bites in 4 heerlijke gangen en een Live Cooking Ontbijt in onze kookstudio.

Een belevenis voor al uw zintuigen
Laat u verrassen door het schitterende monumentale en karakteristieke gebouw, het eigentijdse interieur, het professionele personeel maar
vooral de relaxte sfeer. Het ligt in een prachtig park op 5 minuten looaafstand van het centrum van Doetinchem. Het hotel is geen
slaapplaats maar een beleving! Restaurant LOKAAL heeft een warme uitstraling door het ‘hemelplafond’ met tientallen kleine lichtjes. Je
neemt er plaats in een comfortabele rode fauteuil of op een zachte paarse bank.

De kamers - modieus, centraal en monumentaal
Alle 42 hotelkamers hebben een eigen stijl en inrichting waarin de sfeer van het historisch gebouw is gecombineerd met eigentijds design.
Zo staat in onze Landleven kamer een Skoonbed, is er een digitaal verlichtingssysteem en moderne audio – en tv apparatuur. De stijlvolle
shutters zorgen bovendien voor een unieke lichtinval. Sommige kamers hebben zelfs een Auping bed. In de Villa kun je kiezen in wat voor
soort kamer je wil verblijven. Ben je een badder type? Kies dan voor één van onze waterpretkamers. Romantici voelen zich thuis in een
romantische kamer en een zakelijk getint verblijf gaat uitstekend in een business kamer met een vergadertafel en afgesloten slaapvertrek.
Bij het arrangement is een verblijf in de Lifestyle kamer inbegrepen. Lifestyle kamers hebben een eigen stijl en inrichting waarin de sfeer
van het historisch gebouw is gecombineerd met eigentijds design. Opvallend is het gebruik van warme kleuren en stoffen en de speciale
aandacht voor kunst. Het digitale verlichtingssysteem , de XL Auping bedden en de Amerikaanse shutters completeren een stijlvolle kamer.
We hebben verschillende lifestyle kamers. Kamers met douche en 2 éénpersoons bedden en kamers met douche, een 2-persoons bed, loft
en airco. Geef gerust uw voorkeur door bij uw reservering.

Dit 2-daags golfarrangement in Gelderland is inclusief:
Glas welkomstbubbels bij aankomst
Rondje bites in 4 heerlijke gangen
1 Overnachting in een Lifestyle kamer
Live cooking ontbijt
Greenfee voor 18 holes op golfbaan 't Zelle OF Keppelse Golfclub

Prijs: € 135 p.p. op basis van een 2-persoons Lifestyle kamer.
1-persoonskamer toeslag: € 35,00 per kamer, per nacht.
U kunt er ook een 2e greenfee bijboeken voor € 45 p.p.
Wilt u met 3 of 4 personen op 1 kamer verblijven dan is dat alleen mogelijk op een familiekamer.
U kunt dan de prijs van het arrangement aanhouden en voor de familiekamer geldt een toeslag van € 45,00 per kamer per nacht.
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De prijs van dit 2-daags Golfarrangement in Gelderland is geldig tot en met 30 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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