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Golfarrangement - Golfen in Lippstadt

Golfarrangement - Golfen in Lippstadt
Houdt u van golfen, luxe genieten en heerlijk eten? Dan bent u bij dit uitstekende hotel in het Duitse Lippstadt aan het juiste adres.

Talrijke waterhindernissen en fairway bunkers
3 Minuten van het hotel zijn talrijke waterhindernissen en fairway bunkers en de greens gemodelleerd als een "golf juweeltje" in OostWestfalen.
Herenafslag: 5.959 m, Par 73
Vrouwenafslag: 5.111 m, Par 73
18-holes en 9 holes korte baan 36
Afstand afslagen Club ID-kaart met een vereist geregistreerde PE.
VCG spelers toegestaan. Materiaal is ter plaatse ook te huren.

Geniet in het hotel bij de golfbaan
Het 4-sterren hotel is rustig en centraal gelegen aan de oevers van de Lip. Lippstadt is een oude binnenstad vlak tegenover zijn er charmante
boetieks en een levendige scene pub. Het restaurant nodigt u uit en biedt fijn bereide lekkernijen. Bij mooi weer kunt u ontspannen in onze
biertuin op de lip Plückers.

Ruime en comfortabele kamers
De 80 ruime en comfortabele kamers zijn standaard voorzien van een televisie met pay-tv, telefoon, radio, bureau, minibar, kluisje, gratis vast
internet en een badkamer met een bad en/of douche, föhn en toilet. Een aantal kamers beschikken extra over airconditioning en/of koffie- en
theefaciliteiten. Start uw dag goed met een uitgebreid ontbijtbuffet in de ontbijtzaal van het hotel. In het hotel-restaurant Schwanensee geniet u
tijdens uw lunch en diner van internationale seizoensgerechten.
Biergarten
Voor een fris biertje of een andere versnapering bezoekt u de hotelbar Plückers Biergarten. Neem met mooi weer vooral plaats op het mooie
terras aan het water.
Bent u toe aan wat ontspanning? Ga dan naar het wellness center Vivre, dat op loopafstand van het hotel ligt. Hotelgasten maken hier
voordelig gebruik van alle faciliteiten. Kom tot rust in de sauna en het stoombad, neem een duik in het zwembad of werk aan uw kleurtje onder
het solarium.

Dit golfarrangement is inclusief:
2 Overnachtingen in een standaardkamer
2x Deelnemen aan het uitgebreide ontbijtbuffet
2x een 3-gangen diner of buffet in het restaurant Q.
Welkomstcocktail aan de bar van het hotel
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2x een Greenfee 18 holes of 2 x een Greenfee 27 holes

Prijzen vanaf:
€ 231,00 p.p. Op basis van een 2- persoonskamer
€ 271,00 p.p. Op basis van een 1-persoonskamer
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement is geldig tot en met 31 oktober 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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