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Op 3 verschillende banen golfen en slapen in het Montferland

Heerlijk Golfen in Montferland en in Duitsland
Een heerlijk arrangement voor de ultieme golffanaat. U gaat 3 dagen golfen bij 3 verschillende golfbanen, Golfclub Wasserburg Anholt, De
Keppelse Golfclub en Golplatz Borghees. Verblijf in een sfeervolle Bed en Breakfast en geniet van de prachtige natuur in het Montferland. Op
mini golfvakantie in Nederland met een internationaal randje.

Het Bed and Breakfast
Onze Bed and Breakfast ligt aan de rand van het Gelderse dorp Zeddam in het mooie Montferland. Wij hebben twee sfeervolle ingerichte
slaapkamers met ieder een eigen moderne badkamer. Je hebt een mooi uitzicht over de weilanden met onze kippen en het Bergherbos. Deze
verbouwde boerderij is een mooie plek om te genieten van de rust en de natuur.

Golfclub Wasserburg Anholt
Kenmerkend is de gevarieerde vierkante architectuur. De spelers worden fysiek uitgedaagd door tal van uitdagende obstakels, die worden
gevormd door de rivieren, vijvers, bomen en bunkers. Lang en nauwkeurig spel is vereist. De 18 fairways hebben een lengte van 5314 m voor
dames en 6041 m voor heren en voldoen aan de hoogste sportieve eisen

De Keppelse Golfclub
Midden in het pittoreske dorpje Hoog-Keppel, vindt u de Keppelse Golfclub. De golfbaan van de Keppelse is prachtig gelegen in het
coulisselandschap van de Gelderse Achterhoek. De 96 jaar oude club is gastvrij en vriendelijk, zoals de hele regio. De 18 holes liggen
heerlijk aan de rand van bossen, waardoor je tijdens het golfen geniet van alle rust.
De Keppelse Golfclub is een van de oudste golfclubs van Nederland. Al sinds 1926 kan er worden afgeslagen in Hoog-Keppel. Sinds 2011 is
de 9-holes baan uitgebreid naar een prachtige 18 holes baan. De faciliteiten zijn de laatste jaren flink gemoderniseerd en de baan ligt er fraai
bij. Met een nieuw clubhuis voldoet deze baan aan alle eisen voor een heerlijke ochtend, middag of avond golfen.

Golfbaan Borghees
Deze golfbaan, net over de grens bij ‘s-Heerenberg, is een prachtig gelegen baan waar zowel de beginnende als de ervaren golfer zich direct
thuis zal voelen. De baan, sinds oktober 2015 in Nederlandse handen, biedt niet alleen schitterende vergezichten en 18 uitdagende holes,
maar ook uitgebreide oefenfaciliteiten en een uitstekende horeca gelegenheid. Voor individuen en groepen, leden en bezoekers, zelfs voor
niet-golfers is een bezoek aan golfbaan Borghees meer dan de moeite waard.

Dit 3-daags Golfarrangement in het Montferland is inclusief:
Ontvangst met een kopje koffie of thee
2 Overnachtingen
2x een Luxe ontbijt
1x Een 18-holes greenfee op Golfbaan de Keppelse Golfclub
1x Een 18-holes greenfee op Golfbaan Borghees
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1x Een 18-holes greenfee op Gofbaan Wasserburg Anholt

Prijs: vanaf € 293,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief de toeristenbelasting.
Geef bij uw resevering aan op welke dag, hoe laat en waar u wenst te golfen.
De prijs voor dit 3-daags Golfarrangement in het Montferland is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de
feestdagen.
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