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2-daags Golfarrangement met overnachting op een havezathe en
een dag 18 holes golfen

Geniet van een heerlijk 2-daags Golfarrangement
Zoekt u een sfeervol verblijf en een mooie golfbaan voor een dagje golfen? Boek dan deze exclusieve 2-daagse Golftrip met overnachting
in een sfeervolle havezathe midden in de groene weilanden in Montferland waar u heerlijk kunt dineren en ga een dag golfen bij golfbaan 't
Zelle. Een bijzondere combi die u als golfliefhebber een keer moet doen!

Sfeervolle hotelkamers
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 kun u gratis gebruik maken van
draadloos internet.

Buitengewoon genieten
Eigenlijk is er niets wat u 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 3-, 4- of 5-gangenmenu 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

Golfen bij 't Zelle in Hengelo
Golfen op één van de mooiste golfbanen van de Achterhoek. Wij staan garant voor rust, ruimte en gastvrijheid in een bosrijke omgeving.
Tijdens de 18 holes golfen kunt u in het restaurant genieten van de rust met een heerlijke maaltijd en drinken. De golfbaan beschikt over maar
liefst 12 handicarts. Naast de golfbaan en het restaurant kunt u ook terecht in de golfwinkel.
De golfbaan ligt op nog geen half uur rijden van de havezathe.

Bij dit 2-daagse Golfarrangement in Montferland is inbegrepen:
Een kopje koffie of thee bij aankomst
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1 Overnachting
1x Een uitgebreid keuze a la carte ontbijt
1x Een 3-gangen verrassingsdiner
1 Greenfee voor 18 holes op golfbaan 't Zelle

Prijs:
€ 170,00 p.p. op basis van een Standaardkamer.
€ 190,00 p.p. op basis van een Comforkamer.
€ 190,00 p.p. op basis van een Terraskamer.
€ 210,00 p.p. op basis van een Suite.
€ 250,00 p.p. op basis van een 1-persooonskamer.
De prijs van dit 2-daags Golfarrangement in Montferland en een dag golfen in de Achterhoek is geldig tot 31 december 2023 met
uitzondering van de feestdagen.
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