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2-daags Golfarrangement in de Achterhoek - Dag golfen en slapen
in een sfeervol hotel

Voor alle golfliefhebbers
Een nachtje weg in het schitterende hanzestad Lochem. U overnacht in een monumentaal pand dat is gebouwd in 1870. Het hotel bevindt
zich aan de voet van de Lochemse berg wat zorgt voor leuke fiets- en wandel routes. Tevens is het golfen op de prachtige golfbaan 't Zelle
voor alle golfliefhebbers een unieke kans. Sluit deze bijzondere dag af met een heerlijk diner in het sfeervolle restaurant van het hotel.

Sla een hole-in-one op Golfbaan 't Zelle
Het schitterende golfcomplex 't Zelle beschikt over verschillende uitdagende wedstrijdbanen. Ze beschikken over 18 holes en 2 golfbanen. 't
Zelle is opgericht in 1992. Het is een mix van een park-, heide en een uitdagende bosbaan. Het is een er groen, goed en gastvrij. Een
echte parel in de Achterhoek. Golfen is de perfecte sport voor jong en oud. Probeer met zo min mogelijk slagen de kleine, harde bal in 'de
hole' te krijgen, dat is het punt dat is gemarkeerd met een vlag.
De golfbaan ligt op zo'n 20 minuten rijden van het boetiek hotel.

Overnachten in prachtig hotel
Het monumentale pand is gebouwd in 1870. Gelegen te midden van lommerrijke velden, bossen en vennen en op circa 2 kilometer van het
gezellige stadscentrum van Lochem. Het boetiek hotel is het beste alternatief voor thuis; zowel voor zakelijke als voor toeristische verblijven.
Het hotel beschikt over 38 sfeervolle luxe hotelkamers.
De ruime en lichte Boetiek kamer is sfeervol en uniek ingericht. Het eigenzinnige interieur ademt gastvrijheid en luxe. De Boetiek kamers
zijn gelegen in het monumentale pand. Boetiek kamer beschikt over extra lange twin bedden, een flatscreen TV, een comfortabel zitje,
telefoon, gratis WIFI en een royale schrijftafel cq werkplek. De badkamers is voorzien van bad en/of douche.
De ruime Tuinzichtkamers zijn onze trots. Allen voorzien van een betoverend uitzicht op onze parktuin en rustig gelegen aan de
achterzijde van het hotel. De tuinkamers zijn voorzien van een frisse inrichting met een knipoog naar de natuurlijke omgeving. De
tuinzichtkamers beschikken over extra lange twinbedden, ruime kastruimte, een flatscreen TV, een comfortabele zithoek, telefoon, gratis
WIFI en een royale schrijftafel cq werkplek. De badkamers zijn ruim en allen voorzien van bad en/of douche. Boekt u de Tuinzichtkamer dan
maakt u dagelijks één maal gebruik van een overheerlijke kop koffie of thee. U heeft hiervoor een espresso machine op uw kamer.
De Royal kamers zijn zeer royale kamers . De Royal kamers beschikken allen over een eigen unieke en eigenzinnige inrichting met
verschillende thema’s. In de Royal kamers treft u extra lange twin bedden, ruime kastruimte, een grote flatscreen TV, een comfortabele
zithoek, telefoon, gratis WIFI en een royale schrijftafel. De Royal kamers zijn allen voorzien van verrassende luxe elementen. De badkamers
zijn voorzien van een bad en/of douche. In de Royal kamer geniet u van uw eigen vers gezette koffie.

Bij dit 2-daags golfarrangement in de Achterhoek is inbegrepen:
1 Overnachting in een van de sfeervolle en comfortabele hotelkamers
1x Een genieten van een uitgebreid Gelders ontbijt
1x een 3 gangen keuze menu
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1 Greenfee voor 18 holes golfen op een prachtige golfbaan

Prijzen op basis van een 2-persoonskamer:

Boetiek kamer € 109,50 p.p.
Tuinzicht kamer € 119,50 p.p.
Royal kamer € 129,50 p.p.

1-persoonskamer toeslag is € 35,00 per nacht.
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
Geef bij uw reservering door op welke dag en welke starttijd uw wilt golfen.
De prijs van dit 2-daags golfarrangement in de Achterhoek is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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