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Weekend Special golfarrangement in Den Bosch

Golfen en genieten in Den Bosch
Weekendje genieten, overnachten en golfen in hartje Den Bosch? Met dit golfarrangement overnacht u in het stijlvolle hotel écht midden in de
stad. U loopt zo het gezellige Den Bosch in voor een hapje en drankje om heerlijk een terrasje te pakken of even te shoppen. Golfen doet u
ook in Den Bosch op 9 minuten rijden van het hotel. Op de golfbaan heeft u prachtig uitzicht op de Sint-Jan. Een fantastische beleving.

Overnachten in hartje Den Bosch
Het gastvrije ’s-Hertogenbosch is sprankelend, intiem en sfeervol; een ideale omgeving voor een geslaagd verblijf. Kom en ontdek zelf deze
bruisende Bourgondische stad! Vol bijzondere musea, vele authentieke winkeltjes, kroegjes en Bourgondische restaurantjes. Of wat dacht u
van een stadswandeling door de historische binnenstad? Ook een bezoek aan de beroemde Gotische kathedraal De Sint-Jan, dé trots van ’sHertogenbosch, is zeker de moeite waard.
Het 4-sterren hotel is gelegen aan de markt in hartje centrum van ’s-Hertogenbosch en beschikt over 125 comfortabele kamers. Allen zijn
voorzien van airconditioning, koffie&thee faciliteiten, minibar, safe en badkamer. Tevens kunt u in het gehele hotel, als hotelgast, gratis
gebruik maken van WIFI.
Het hotel beschikt over een gezellige brasserie met prachtig uitzicht over het middeleeuwse marktplein. De brasserie presenteert het beste
van 2 werelden, het lekkerste van de Brabantse én de internationale keuken, alles bereid met verse ingrediënten, bij voorkeur uit de regio, met
liefde voor het seizoen en aandacht voor de herkomst.

De golfbaan van Den Bosch
Golf Parc de Pettelaar in ’s-Hertogenbosch is één van de mooiste golfaccommodaties. Uniek gelegen aan de A2 en binnen de ring van de
binnenstad van Den Bosch met vanaf de golfbaan een prachtig uitzicht op de Sint-Jans kathedraal. Door onder andere de grote
hoogteverschillen, waterpartijen en snelle greens is de compacte Par 3-4 baan zowel voor de beginnende als de geoefende golfer een
uitdaging. De golfbaan ligt op zo'n 8 minuten rijden van het landgoed.

Bij dit 3-daags Golfweekend in Den Bosch is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x 18 Holes greenfee bij Golf Parc de Pettelaar

Prijs: € 199,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Het golfarrangement is alleen te reserveren in de weekenden. In juli en augustus is dagelijks aankomst mogelijk.
De prijzen zijn exclusief lokale heffing
Parkeren € 13,75 per overnachting tot 12.30 uur de volgende dag. Dit tarief is alleen geldig in de afgesloten parkeerkelder van
parkeergarage De Tolbrug, gelegen tegenover de ingang van het hotel.
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Geef bij uw reservering aan op welke dag en starttijd u wenst te golfen. Dit dient uiteraard op voorhand gereserveerd te worden.
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement in Den Bosch is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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