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Nachtje slapen met uitzicht op de Erasmusbrug en 9 holes golfen
in Kralingse bos

Rotterdam Highlights met 9 holes golfen
Deze bijzondere 2-daagse Golfaanbieding is een combinatie van slapen met uitzicht op de Erasmusbrug en 9 holes golfen in het
Kralingse bos in Rotterdam. Wilt u een mooie stad bezoeken maar ook gek op even heerlijk golfen? Dan is dit een absolute aanrader en nu
exclusief bij ons te boeken. Het hotel is uniek gelegen in het centrum, aan het water èn aan de voet van de Erasmusbrug! Bij het arrangement
zit ook een havenrondvaart en bezoek aan de Euromast dus een geweldige combi als u Rotterdam wilt verkennen en even wilt golfen.

Beleef Rotterdam
Dé manier om de skyline en de havens van Rotterdam te bewonderen is een tocht met Spido havenrondvaarten, de directe buurman van dit
hotel aan de Erasmusbrug. Wat een belevenis om alles op en om het water van zo dichtbij mee te maken. Wie Rotterdam bezoekt ontkomt
eigenlijk niet aan een tochtje over het water. Ook een bezoek aan de Euromast vertaalt zich in een letterlijk én figuurlijk hoogtepunt. Wie geen
hoogtevrees heeft, mag mee: met de roterende lift naar de 185 meter hoge top van de Euromast. In het hotel maakt u gratis gebruik van
Wellnessclub H2O met zwembad, Finse Panoramasauna en Turks stoombad. De life Fitness Gym biedt state of the art apparatuur. In
restaurant "Aan het Water" geniet u van een à la carte diner!

Het hotel
Het volledig airconditioned hotel biedt 263 sfeervolle gastenkamers, een restaurant "Aan het Water en Bar & Brasserie "Water". Hotelgasten
kunnen gratis gebruik maken van Wellnessclub H2O op de 8e etage. In het gehele hotel kunt u gebruik maken van gratis Wireless
Internet. Het is het enige hotel in de regio die deze service onbeperkt en gratis aanbiedt.

De kamers
Alle 263 airconditioned kamers zijn warm en modern ingericht, voorzien van een luxe badkamer met bad, douche en toilet. De kamers
beschikken over een minibar, privé kluisje, televisie met inhouse movies en een GRATIS Wireless internetverbinding. Speciale niet-roken
kamers zijn beschikbaar. Op zoek naar het mooiste uitzicht van Rotterdam?
Voor een toeslag van slechts € 40,00 per kamer boekt u een Panorama met uitzicht op de Erasmusbrug en designinrichting!
Er zijn ook Junior Hästens Suites beschikbaar met naar keuze privé sauna of Sunshower (terwijl u doucht staat u onder de zonnebank).

Golfen in het Kralingse bos
Golfbaan Kralingen is een bijzonder stukje natuur en ligt aan de rand van het Kralingse Bos binnen de stadsgrenzen van Rotterdam. Het is de
kortste baan met A-status in Nederland, maar zeker niet de makkelijkste. De 9 holes golfbaan heeft smalle fairways en het vele water zijn een
uitdaging voor elke golfer.
Alle golfers met handicapregistratie – jong en oud – zijn welkom op één van de oudste 9-holes en dé laagst gelegen golfbaan van Europa. Er
is 3-bal toegestaan met een maximale totaal handicap van 90,0 en vanaf 14:00 uur (behalve op vrijdag) ook 4-bal met een maximale totaal
handicap van 80,0.
Het clubhuis heeft een goed restaurant met gezellig terras. De golfbaan is goed bereikbaar met genoeg parkeerplek voor golfers.
De golfbaan ligt op 11 minuten rijden van het hotel.
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Dit 2-daagse Golfarrangement in Rotterdam is inclusief:
1 Overnachting in een Panorama designkamer
1x Een uitgebreid internationaal "champagne" ontbijtbuffet
Een havenrondvaart met Spido
Een hoogte bezoek aan de Euromast
Gratis draadloos internet
Stadsplattegrond
Toegang tot WellnessClub H2O met zwembad, Finse panoramasauna, Turks stoombad, en Life Fitness Gym
1 Greenfee voor 9 holes golfen op Golfbaan Kralingen in Rotterdam

Prijs: € 120 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
In Rotterdam is 6,5% toeristenbelasting van toepassing.
Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 40 per nacht.
Geef bij uw reservering door op welke dag u wilt golfen en welke starttijd uw voorkeur heeft.
De prijs van dit 2-daagse Golfarrangement in Rotterdam is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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