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Hotel du Golf - Saint Omer *** v.a. € 209,- 
Frankrijk - Noord-West - Saint-Omer 

Op zo’n 3,5 uur rijden vanaf Utrecht arriveert u bij het in 2008 geopende 3-sterren tellende Aa 

Saint Omer Hôtel du Golf in Saint-Omer. In Saint-Omer zelf kunt u terecht voor gezellige 

restaurantjes en andere uitgaansgelegenheden. Bij het hotel zelf ligt direct de uitdagende 18-holes 

Aa Saint-Omer golfbaan. Verblijf 3 dagen (2 nachten) in een Tweepersoonskamer op basis van 

Logies & Ontbijt en 2x golfen op de golfbaan van Saint Omer Golf. 

Meer info: www.golfreizen.nu/438 

**** 

Meer info: www.golfreizen.nu/538 

v.a. € 669,- 

Kijk voor al onze aanbiedingen op onze website ! 

Voor meer aanbiedingen: www.golfreizen.nu/aanbiedingen 

Meer info: www.golfreizen.nu/338 

Mercure Landhotel Krefeld & Golf **** v.a. € 259,- 
Duitsland—Nordrhein-Westfalen - Krefeld 

Dit 4 sterren hotel is ideaal gelegen voor een weekendje weg. Op slechts een aantal kilometer van 

de A57 vinden we dit hotel in een aangenaam park en tevens nabij het recreatiegebied Elfrather 

See. Daarnaast ligt het hotel óp een 18-holes golfbaan! Verblijf 3 dagen (2 nachten) in een 

Tweepersoonskamer o.b.v. Half Pension en 2x golfen op de banen van Elfrather Mühle, Schloss 

Haag, Golf Op de Niep, International Moyland of Kosaido Düsseldorf. 

Bonalba Golf & Spa Resort 
Spanje - Costa Blanca - Muxtamel 

Dit resort is gebouwd rondom de prachtige golfbaan Bonalba aan de voet van de heuvels van 

Bonalba en Mutxamel op 4 km van de Middellandse Zee en de stranden van San Juan. Vanaf het 

resort geniet u in alle rust van prachtige uitzichten op de golfbaan, heuvels, zee en kustlijn van de 

Costa Blanca. Verblijf 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. Logies & Ontbijt, incl. 

huurauto type B en 5x golfen op de golfbaan van Bonalba Golf of andere banen (tegen meerprijs). 

v.a. € 529,- 

v.a. € 549,- 

Penina Hotel & Golf Resort ***** 
Portugal - Algarve—Portimao 

Een fantastisch verblijf garanderen wij u in dit 5-sterren complex. Het Penina Hotel & Golf Resort is 

een elegant en sfeervol hotel, direct gelegen aan de drie golfbanen van Penina, goed voor 36 holes 

in totaal. Dit ‘herenhuis’ kent een mix van Engelse en Portugese architectuur waar u zich snel 

welkom voelt Verblijf 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. Logies & Ontbijt, 

inclusief huurauto type B en Onbeperkt Golf. Extra: 1x diner in het Sagres Restaurant per persoon. 

La Cala Golf Resort & Spa ****+ 
Spanje—Costa del Sol - Mijas Costa 

Dit is een 4+ sterren complex bestaande uit een prachtig hotel en de drie La Cala golfbanen. In een 

ruig berglandschap gelegen, is dit weer zo’n typisch Golfresort waar helemaal niets aan ontbreekt. 

Het kent diverse faciliteiten zoals een riant buitenzwembad met poolbar, jacuzzi, tennisbanen, 

squash en fitness. Verblijf 8 dagen (7 nachten) in een Tweepersoonskamer o.b.v. Logies & Ontbijt, 

incl. huurauto type B, toegang tot de spa en 3x golfen op de golfbanen van La Cala (incl. buggy). 


