Fakta
RUM:
130 rum
FACILITETER:
Spa, Bastu, gym

Grand Hotel Spa & Golf Resort
Seeschlösschen

Timmendorfer Strand, som ligger en dryg timme från Puttgarden, är en
härlig, livlig stad med en medelhavskänsla. Här är det havslivet och
strandpromenaden, som är kantad av mysiga butiker, restauranger och
barer, som dominerar. Den milslånga stranden lockar med pittoreska,
färgglada badhytter.

Lyxigt i Timmendorfer
Strand
Det här är något för dig som
söker det där lilla extra! Här
bor du på det härliga och
lyxiga 5* hotellet beläget
direkt på stranden i
Timmendorfer Strand.

Grand Hotel Spa & Golf Resort
Seeschlösschen är ett hotell
som har det där lilla extra!
Man känner sig verkligen
välkommen och möts av en
ypperlig service. Hotellet är
mycket fint beläget precis vid
havet och vid början av Strand
Alléen.

AVSTÅND:
Puttgarden 78 km
Lübeck 20 km
Rostock 133 km
Timmendorfer Strand GC 5 km
Travemünder GC 10 km
GC Brodauer Mühle 27 km
GC Segeberg 34 km
GC Gut Waldshagen 38 km
GC Hohwachter Bucht 63 km
GC Fehmarn 74 km

Hotellet har 130 rum och sviter
där varje rum är individuellt
inredda och har sin personliga
touch.

På hotellet äter och dricker du med stil! Maten har ett gott rykte om att vara
tillagat av ett dedikerat kreativt team som betonar färskhet, kvalitet och
näringsvärde. Här njuter du av måltiden i en härlig miljö med vacker utsikt
över havet. Ofta bjuder man på levande pianomusik till middagen. Det finns
en helt suverän terass som är öppen under säsong.
Hotellets har en över 2000 kvm stor Spa avdelning. Här finns en uppvärmd
(26 gradiga) inomhus, utomhuspool och en 28 gradig utomhus jacuzzin. Det
finns ett skönt Relaxrum med uppvärmda bänkar och isfontän ett
luftkonditionerat fitnessrum med Technogym. Du kan njuta av olika sorters
bastun som finsk bastu, samarium, ångbad, arom grotta. Här finns möjlighet
att få massage och olika typer av behandlingar.
Här finns gott om golfbanor att välja mellan, men den närmaste ligger inom
ett par minuter. Vi rekommenderar följande banor: Timmerdorfer Strand,
Lübeck-Travemünder samt GC Segeberg. Givetvis kan du välja att spela andra
banor. Se gärna vår golfguide för mer information om golfbanorna. eller
kontakta oss för fler förslag och tips.
KLICKA OCH SE FILMEN
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