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3 daags Golfarrangement en 2 nachten overnachten op een
landgoed in Brabant + 2 Greenfees 18 holes

Golf Culinair arrangement in Brabant
Op slechts enkele kilometers van het landgoed vind je De Swinkelsche Golfbaan, gelegen midden in het groen. Natuur, rust en ruimte
typeren deze golfbaan, net als het landgoed.

Super mooie 18 holes golfbaan in Brabant
Brede fairways, een goede routing, grote greens met flinke glooiingen en grote bunkers met grillige randen, bos, heide, water; dat is De
Swinkelsche Golfbaan. Zowel de 18 holes Championship Course als de 9 holes PAR-3 baan zijn zeer gevarieerd, waardoor de golfer zich
nooit zal vervelen. De golfbaan is zo aangelegd dat je het gehele jaar met buggy en trolley kunt spelen op zomertees en zomergreens,
waardoor de baan het hele jaar door qualifying is. Het prachtige clubhuis met enorm terras is een prima rustpunt.

Overnachten op een landgoed
Na een actieve dag in de buitenlucht ga je naar Landgoed Kapellerput waar een overheerlijk 3-gangendiner wordt geserveerd. Je overnacht in
een comfortabele superior kamer met uitzicht over het bosrijke landgoed. De volgende morgen staat een uitgebreid ontbijtbuffet voor je
klaar.
Onze 97 kleurrijke hotelkamers zijn divers ingericht. Uniek is de kunst op iedere kamer. Wat verrassend! Uiteraard zijn de kamers lekker
comfortabel. Ze hebben ieder een prachtig uitzicht op het bos. Wat een omgeving! Zo kom je gemakkelijk tot rust na een intensieve dag, een
heerlijk feest of uitgebreid diner. Je bent er even helemaal uit!

In de buurt
Op enkele kilometers afstand ligt designstad Eindhoven met een rijk cultureel aanbod waaronder het Van Abbemuseum en Strijp-S met o.a.
de Feel Good Market. En natuurlijk bekend om dance-events als Extrema Outdoor en internationale sportwedstrijden.

Bij dit 3-daags golfarrangement is inbegrepen
1x 18-holes Greenfee voor Golfbaan de Swinkelsche
1x 18-holes Greenfee voor Golfbaan de Golfhorst
2 overnachtingen in een Design Deluxe kamer
2x Een overheerlijk en gezond ontbijt
1x Een culinair 3-gangen diner in restaurant Cambium op de dag van aankomst
Wifi en parkeren

Prijs: vanaf € 217,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
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Prijs op basis van 2 personen per kamer (éénpersoonstoeslag € 30,00 per nacht).
Exclusief verblijfsbelasting € 2,10 per persoon per nacht.
Optioneel te reserveren: koffie met gebak bij ontvangst op de golfbaan à € 5,- per persoon.
De prijs van dit 3 daags golfarrangement in Brabant is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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