Fakta
RUM:
34 st rum, fritt Wifi
FACILITETER:
Privat strand
AVSTÅND:
Nice flygplats 27 km
Nice 32 km
Marseille 18 mil
St Donat 12 km
Grande Bastide GC 15 km
Golf Du Claux-Amic 24 km

Le Cavendish
Cannes, på den franska Rivieran här finns mängder av historiska monument
som vittnar om dess tusenåriga historia som går tillbaka till antika perioden.
Denna badort, som har varit en populär destination sedan 1800 talet är
känd över hela världen för sin La Croisette boulevard, som löper längs
kusten och dess strand, med en gågata kantad med noterade lyxhotell.
Le Cavendish har ett riktigt bra läge i centrum av Cannes, bara några
minuters promenad från stränderna och de fantastiska butikerna. Det är
promenadavstånd till Boulevard de la Croisette och Palais des Festival.

Elegant i Cannes
Cannes möts elegans, lyx och
flärd. Den här pärlan på den
franska rivieran är lockar med
den vackra strandpromenaden,
de klassiska byggnaderna,
eleganta butikerna och inte
minst finns härliga golfbanor

Det här 4 stjärniga hotellet har
34 bekväma välutrustade rum,
inredda i ”La Belle Epoque” stil
som är genomgående i
hotellet.

Vid frukosten på Cavendish
Hotel kan du välja lokala och
ekologiska produkter, som
noggrant utvalts för höga
kvalitet: hemgjord sylt och
ekologisk yoghurt, Mariage
Frères te, hembakade kakor,
frukt och färsk frukt juice,
Malongo rättvisemärkt kaffe, ekologiskt utsäde och spannmål, honung från
en närliggande producent i Grasse, italienska kallskuret, glutenfria
produkter och ägg tillagade på beställning.
Varje dag välkomnas gäster i den charmiga Lounge baren för en drink
mellan 6 och 9.

GOLF:
Golf Du Claux-Amic, Grande
Bastide Golf Club, St Donat

Den franska rivieran bjuder på härliga golfbanor. Här från Cannes har man
ett bra läge till flera fina banor så som Golf Du Claux-Amic, Grande Bastide
Golf Club och St Donat. För mer information om golfbanorna se gärna vår
hemsida, skulle du vara intresserad av att spela någon annan bana så
kontakta oss gärna så hjälper vi till att ordna det.

TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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