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3 Dagen Gastvrij genieten in Deurne en 2 dagen golfen op 2
golfbanen naar keuze

Golfen in Brabant
Verblijf in een sfeervol boetiek hotel in Deurne en ga 2 dagen golfen op 2 verschillende golfbanen in de buurt van het hotel. 's Avonds
dineert u lekker in het hotel en 's morgens geniet u van een uitgebreid ontbijt. Heerlijk even 3 dagen ergens anders golfen? Boek dan deze
3-daagse golftrip in Brabant.

Keuze uit 3 Golfbanen
De partnerbanen zijn voorzien van alle luxe. U kunt kiezen uit de volgende 3 golfbanen:
Golfbaan Overbrug in Helmond op 19 autominuten van het hotel
Golfbaan de Gulbergen in Mierlo op 29 minuten van het hotel
Golfbaan de Swinkelsche in Someren op 26 minuten van het hotel

Geef bij het reserveren aan welke golfbaan uw voorkeur heeft en welke dag u op welke baan wilt golfen, deze dienen wij namelijk vooraf voor
u te reserveren!

Genieten met een grote, zachte G
Midden op de markt van het gezellige dorpje Deurne, vindt u dit boetiek hotel. Ooit begonnen als Sigarenfabriek, nu een levendige
ontmoetingsplek voor toeristen.
Het hotel telt 25 kamers, waarvan 20 Deluxe kamers, 1 minder valide kamer, 3 themasuites en 1 bruidssuite, Van alle 25 kamers in het hotel,
is geen enkele kamer hetzelfde. De Deluxe kamers zijn voorzien van een eigen kleur en de suites hebben ieder een eigen thema. Laat u
verrassen door de vrolijke kleuren en het luxe design van de kamers.
De standaard kamer beschikt over een Auping tweepersoonsbed, extra kussens, douche inclusief toilet, föhn, handdoekenservice en
badproducten, koffie- en theevoorziening, gratis wifi, airco, bureau en zitje, tv en koelkastje. De standaard kamers bevinden zich aan de
zijkant van het hotel verdeeld over de eerste en 2e verdieping
De kamers zijn zo ingericht dat u tijdens uw verblijf niets tekort zult komen. Zo zijn de kamers allemaal uitgerust met gratis wifi, koffie-en thee
faciliteiten, roomservice, kabel tv, de beste Auping-bedden en airconditioning. Alle kamers zijn te bereiken per lift.

Culinair genieten
’s Morgens kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet in onze Brasserie. Met luxe broodsoorten, croissants, een uitgebreide keuze
aan broodbeleg, eieren en heerlijk gekoelde verse sappen begint u uw dag vol energie! Ook voor een kopje koffie, een lekkere lunch of een
uitgebreid diner hoeft u niet ver te gaan.
De Brasserie heeft een uitgebreide kaart met voor ieder wat wils. Zin in een drankje ’s avonds? Ook dit is geen probleem. Het personeel
schenkt graag iets voor u in.
Brabanders staan bekend om hun bourgondische levensstijl. Lekker eten en drinken is belangrijk in Deurne en omstreken, dus hier komt u ook
zeker niets te kort! In de brasserie is er een ruime aan gerechten voor lunch en diner.
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Bij dit 3-daags Golfarrangement in Deurne is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een heerlijk 3-gangen diner
2x Een 18 holes greenfee (naar golfbaan naar keuze)

Prijs: € 285,00 p.p. op basis van een 2-persoons Comfortkamer.
1 persoonskamertoeslag is € 95,00.

Golfbaan Overbrug in Helmond ligt op 19 autominuten van het hotel.
Golfbaan de Gulbergen in Mierlo op 29 minuten rijden.
Golfbaan de Swinkelsche in Someren op 26 minuten rijden.
Geef bij het reserveren aan welke golfbaan uw voorkeur heeft en welke dag u op welke baan wilt golfen, deze dienen wij namelijk vooraf voor
u te reserveren!
De prijs van dit 3-daags golfarrangement in Deurne is geldig tot en met 30 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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