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Golfarrangement met 2 overnachtingen op een prachtig landgoed
en 2 dagen golfen in Overijssel

Heerlijk golfarrangement in Overijssel
Het bijzondere landgoed ligt op een half uurtje rijden van de golfbaan. Op het landgoed dineert en ontbijt u en kunt u na een fantastische
golfdag ook ontspannen in de sauna's of een duik nemen in het binnenzwembad. Heerlijk 3 dagen op en top genieten bij dit sfeervolle
landgoed en 2 dagen golfen op een 27 holes golfbaan in Overijssel.

Het landgoed
U vindt dit prachtige landgoed diep verscholen in het Twentse landschap, bij het dorpje Lattrop, in de buurt van Ootmarsum. Het 4-sterren
hotel is dé plek om in een mooie ambiance de hectiek van alledag achter u te laten en helemaal tot uzelf te komen. Hier weet u zich als
nergens anders omringd door luxe, comfort, een prachtige omgeving én gastvrijheid. Geniet met volle teugen.
's Avonds dineert u in het Bib Gourmand restaurant 't Spieck. De keuken is Frans met regionale seizoensgebonden producten. Bij mooi weer
kunt u ook plaatsnemen op het terras en daar van uw diner geieten.

Suites
Het landgoed telt 76 suites: 41 suites in het hotel en 35 suites op het omringende landgoed. Waar u ook verblijft, overal heeft u direct contact
met de natuur. Dankzij het comfort, de privacy en de stijlvolle inrichting, sommige met open haard, is elke suite een onweerstaanbare
uitnodiging om tot uzelf te komen en u gelukkig te voelen.

Bij dit 3-daags Golfarrangement in Overijssel is inbegrepen:
Bij aankomst koffie / thee met echte Twentse krentewegge op ons terras of bij de open haard
2 Overnachtingen in één van onze ruime suites met uitzicht over het coulisselandschap van Twente
2 Greenfees bij het Rijk van Sybrook voor 18 holes
2x Een heerlijk 3-gangen diner in restaurant op het landgoed
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met ambachtelijke streekproducten
Gebruik van onze 3 sauna’s, 20-meter binnenzwembad, Kinesis studio, pitch- & putting green, driving range en tennisbanen
Gebruik van badjas en slippers
Late check-out tot 17:00 uur op basis van beschikbaarheid

Prijs: € 349,500 p.p. op basis van een standaard suite voor 2 personen.
Upgrade mogelijkheden:
Landhuis Suite Deluxe € 30,00 per nacht
Landhuis Suite Reezicht € 45,00 per nacht
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Cottage € 60,00 per nacht
Royal Suite € 60,00 per nacht
Bosuil € 60,00 per nacht
Schotse Royal Suite € 90,00 per nacht
Panorama Suite € 150,00 per nacht
Eventuele toeslagen
Wanneer u op vrijdag of zaterdag overnacht hanteren wij een supplement van € 25,00 per persoon per nacht.

Nog een nachtje bijboeken?
De kosten voor een verlengingsnacht bedragen vanaf € 89,00 per persoon inclusief ontbijt.
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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