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Weekendje Golf in Gelderland - Speel op 2 verschillende banen en
overnacht op een prachtige locatie

Golfen in Duitsland Borghees en 't Zelle in de Achterhoek
Golfweekend in Gelderland met een internationaal uitstapje naar Duitsland. Kom genieten in de Achterhoek en het prachtige Montferland
en ervaar de gastvrijheid van deze Gelderse regio. Aan alles is gedacht: een verblijf op basis van half pension en Golfen op de banen
Borghees in Emmerich en 't Zelle in Hengelo (gld).

Buitengewoon genieten
Eigenlijk is er niets wat je hier niet kunt doen. Van heerlijk eten tot overnachten en tot rust komen op het mooiste terras van
Montferland: alles is te vinden op deze unieke plek met een rijke historie.
De havezathe is gevestigd in een gemoderniseerde en verbouwde boerderij gesitueerd in Vethuizen, onder de rook van Doetinchem en dicht
bij de Duitse grens. Een wijds uitzicht met een mild heuvelachtig terrein, landbouwgrond en op de achtergrond de Montferlandse bossen
vormen het decor voor de ideale plek om tot rust te komen.
Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten: het restaurant, gesitueerd op de oude deel, is een echte aanrader, evenals het geheel
vernieuwde terras met luifel, windschermen, loungebanken, luxe stoelen en terrashaarden. Een culinair avontuur begint met een aperitief bij
de open haard of op het terras en wordt voortgezet aan een van onze sfeervolle tafels in het restaurant.
De kaart wordt iedere 2 maanden vernieuwd om u te kunnen voorzien van de meest verse seizoensgebonden-, biologische-, en
streekproducten. Als u verrast wilt worden, kunt u kiezen voor het drie-, vier- of vijfgangenmenu van de Chef, waarbij er ook een bijpassend
wijnarrangement wordt geserveerd.
Of u nu bij komt koffie drinken, ontbijten, lunchen, dineren, vergaderen, borrelen of overnachten; het is altijd buitengewoon
genieten.

Heerlijk tot rust komen in een prachtige locatie in Montferland
Het hotel heeft een mooie lounge met open haard en een sfeervol terras. Ook de keuken is al jaren een begrip in de Achterhoek.
Het hotel beschikt over 17 sfeervolle kamers, waarvan 9 standaard (douche of bad en toilet), 3 comfort (2 met tweepersoons bad, 1 met
ruime douche en toilet), er is één suite (2-persoons bad, toilet en infrarood sauna). In het gehele hotel kan men gratis gebruik maken van
draadloos internet.
De verrassende diners worden geserveerd op de prachtig verbouwde deel, en als het weer het toelaat kunt u hiervan op ons recent
gerenoveerde terras genieten onder het genot van het prachtige uitzicht.

Bij dit weekendje Golf in Gelderland is inbegrepen:
Kopje koffie of thee bij aankomst
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
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2x Een 3-gangen a la carte
1x 18-holes greenfee golfplatz Borghees (Emmerich, 14 km)
1x 18-holes greenfee ‘t Zelle (Hengelo gld, 21 km)

Prijzen:
Standaardkamer: € 254,00 p.p.
Comfortkamer: € 274,00 p.p.
Terraskamer: € 274,00 p.p.
Suite: € 314,00 p.p.
Single op een standaarkamer (1-persoonskamer): € 314,00 p.p.
De genoemde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit weekendje golf in Gelderland is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.

Weekendje Golf in Gelderland - Speel op 2 verschillende banen en overnacht op een prachtige locatie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

