Fakta
RUM:
135 rum

Comwell Korsör

Comwell Korsör är beläget vid kuststaden Korsör, ca 10 mil från
Köpenhamn. Här erbjuds du ett bekvämt boende intill den fina
Tårnborg Parken och granne med Korsörs GK. Från att du anländer till
hotellet kan du låta bilen stå! Ta bagen och gå direkt till den fina
golfbanan Korsør Golf Club.

Låt bilen vila vid
Danmarks bästa golfhotell
En timme från Köpenhamn
kommer du fram till Comwell
Korsör. Hotellet och den
angränsande golfbanan är
vackert beläget i ett stort
lummigt område intill ett
naturreservat.

Hotellet
har
135
välutrustade, smakfullt och
induviduellt
inredda
hotellrum
och
sviter.
Rummen är fördelade på 95
standard, 36 lux och 4
speciella sviter. Alla rum
har en platt-TV från Bang &
Olufsen, fransk balkong
eller en terrass. I rummen
finns även WiFi, te- och
kaffekokare samt sitthörna.
Det finns fritt WiFi på
hotellet.

FACILITETER:
Spa, inomhuspool, bastu,
ångbad, bastu, spaterrass,
gym, spabehandlingar,
bibliotek, vinbar
AVSTÅND:
Helsingör 148 km
Köpenhamn 108 km
Korsör GK 300 m
Trelleborgs GK 18 km

När vädret tillåter kan du
äta grillrätter på terrassen. Spännande inslag är ett speciellt vinotek,
där man kan testa ett stort utbud av fina viner. Hotellet har bra och
trevliga sällskapsutrymmen. Efter en dag på golf-banan kan du koppla
av i hotellets härliga spaavdelning, som har upp-värmd inomhuspool,
jacuzzi och sauna. Här finns även ett brett sorti-ment av
skönhetsbehandlingar, massage, aromaterapi och pedikyr mot en extra
kostnad. På hotellet kan du också spela tennis, biljard och volleyboll.
Det finns även Nintendo Wii-konsoler
Här finns en härlig Spa avdelning med uppvärmd inomhuspool, jacuzzi,
sauna, och erbjuder ett brett sortiment av skönhetsbehandlingar.
Korsör GK ligger naturskönt i en kuperad terräng med skog och sjöar I
utkanten av gamla Tårnborg Park i anslutning till Grand Park Hotel. Från
ett antal hål har man en fin utsikt över Korsör och havet. Banan
erbjuder ett varierat spel som efter ett par enkla inledningshål bjuder
på en hel del utmaningar.
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