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2-daags Culinair pro golfarrangement in Alkmaar

2-daags Culinair Golfarrangement in Alkmaar
Een dag heerlijk golfen op een polderbaan in Alkmaar en overnachten in een stijlvolle gevangenis in hartje Alkmaar. Met dit 2-daagse
Culinaire golfarrangement heeft u een bijzonder golfarrangement. Het boutique hotel is gevestigd in het voormalige gevangenisgebouw en op
slechts 10 minuten van dit stadshotel ligt een prachtige golfbaan waar u heerlijk kunt golfen en genieten van een smakelijke 3-luik lunch.

Uniek hotel in Alkmaar
Met een ligging in het sfeervolle centrum van Alkmaar, nabij de stranden van Bergen en Egmond aan Zee, luchthaven Schiphol en bruisend
Amsterdam is dit hotel een perfecte keuze voor een luxe verblijf in een modern boutique hotel. Het boutique hotel is gevestigd in het
voormalige gevangenisgebouw Schutterswei.
Met faciliteiten als Chromecast, een flatscreen televisie en een Nespressomachine op de kamer, een heerlijke inloopdouche en voldoende
parkeergelegenheid garandeert het hotel een ontspannen verblijf. Leuke bezienswaardigheden als de Alkmaarse kaasmarkt en een
uitstekende verbinding met zowel het openbaar vervoer als het wegennet maakt dat dit boutique hotel een uitstekende keuze is voor een
golfarrangement in eigen land.

Overnachten in een voormalige gevangenis
Tijdens uw verblijf verblijft u in één van de moderne kamers.
Comfort kamer: Ook bekend als de isoleercel- of celblok kamers. De comfort kamer beschikt over een doublebed met inloopdouche. De
kamer is ongeveer 15m2.
Deluxe kamer: De Deluxe kamer beschikt over een twinbed en een badkamer met inloopdouche. De kamer is ongeveer 22m2
Superior kamer: De Superior kamer beschikt over een twinbed en een badkamer met inloopdouche. De kamer is ongeveer 28m2

Golfen in Alkmaar
Golfbaan Sluispolder in Alkmaar ligt op 10 minuten rijden van het stijlvolle hotel in het centrum van Alkmaar. De golfbaan beschikt over 27
uitdagende holes, waarvan 18 holes op de golfbaan en een 9 holes par 3 baan. Voor golfers een mooie polderbaan met interessante holes. Bij
dit golfarrangement is een kop koffie bij ontvangst inbegrepen en een smakelijke 3-luik lunch.

Bij dit 2-daags Culinair pro Golfarrangement in Alkmaar is inbegrepen:
Een 3-gangen diner op de dag van aankomst (menu du chef, keuze uit vlees vis of vega)
1 Overnachting
1x Een luxe ontbijtbuffet
Kop koffie bij ontvangst op de golfbaan
1x Een greenfee voor 18 holes op Golfbaan Sluispolder
Een smaakmakende 3-luik lunch op de golfbaan
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Prijzen:
€ 154,50 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer (april t/m oktober)
€ 155,50 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer (november t/m maart)
Toeslagen:
Toeristenbelasting
Weekendtoeslag vrijdag- en zaterdagnacht € 10 p.p.
Upgrade Deluxe kamer € 15 per kamer per nacht
Upgrade Superior kamer € 30 per kamer per nacht
Upgrade Suite € 70 per kamer per nacht

Wilt u een nacht verlengen?
Een extra nacht inclusief ontbijt van april - oktober in een comfort kamer is € 105,00 per kamer per nacht.
Een extra nacht inclusief ontbijt van november - maart in een comfort kamer is € 85,00 per kamer per nacht.
De prijs van dit 2-daags Culinair pro Golfarrangement in Alkmaar is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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