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Nachtje weg en Dagje golfen in het Zeeuwse Renesse

Golfarrangement in Renesse
Dit golfarrangement biedt de golfliefhebber dé kans om kennis te maken met de prachtige omgeving en gastvrijheid in Renesse, de badplaats
gelegen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Dit verblijf wordt gecombineerd met 1 dag golfen op Grevelingenhout in Bruinisse.

Heerlijk genieten in Zeeland
Het sfeervolle hotel ligt op een unieke locatie aan de rand van het gezellige centrum van Renesse en op loopafstand van de brede duinen en
mooie stranden. De directe omgeving rond het gastvrije badhotel biedt ongekende mogelijkheden voor een onvergetelijk verblijf. Daarbij staan
het intieme karakter, de persoonlijke aandacht en de uitgebreide faciliteiten centraal om u grenzeloos in de watten te leggen.

Kamers - overnachten in Renesse
Het badhotel beschikt over 50 comfortabele hotelkamers. Uw kamer is voorzien van ligbad, douche, föhn, toilet, tv, safe, telefoon, schrijftafel
en kofferrek. Enkele kamers zijn voorzien van een klein balkon of een dakterras. De keuzevrijheid van het toch al niet onderbedeelde Badhotel
is nu uitgebreid met rustieke kamers en moderne studio's in het naastgelegen Villa!

Bij deze 2-daagse Golfaanbieding in Renesse is inbegrepen:
Welkomstkoffie of thee met zoetigheden
Overnachting op basis van een 2-persoonskamer
Ontbijtbuffet
Lunchpakketje zelf klaar te maken voor op de golfbaan
Driegangen keuzediner in Brassserie Bries
Greenfee op golfclub Grevelingenhout te Bruinisse

Prijs: € 189,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Dit arrangement is uitsluitend boekbaar van zondag tot en met woendag.
Indien u het verblijf wilt verlengen, kan dit al vanaf € 70,00 per persoon per nacht inclusief ontbijt.
De prijs van deze 2-daagse Golfaanbieding in Renesse is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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