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

Steigenberger Hotel Treudelberg

AVSTÅND:
Hamburg City 16 km
Puttgarden färjeläge 198 km
Hamburg flygplats 9 km

Det här är en modern golfanläggning belägen en kvart från Hamburgs
flygplats och Hamburg city. Trots sin närhet till Hamburg dominerar här en
lantlig charm och avslappnad atmosfär. Här kombinerar du lugnet vid
Treudelbergs golfanläggningen som ligger vid det stora naturreservat
Alstertal med Hamburgs storstadpuls. Det här är en modern golfanläggning
med 27 hål belägen en kvart från Hamburgs flygplats och Hamburg city.

Golfweekend med
storstadspuls i Hamburg
Kombinera din golfresa till fina
Treudelberg med Hamburgs
utbud av shopping, museer,
nöjesliv och inte minst fotboll i
Bundesliga.

Hotellet har 225 moderna,
rymliga och mycket bekväma
rum. På hotellet finns gott om
faciliteter för en riktigt skön
semester. Det finns fritt WiFi
på hotellet.
Här
finns
två
trevliga
restauranger
och
på
promenadavstånd
finns
ytterligare ett litet utbud av
restauranger. Hotellet har
trevliga sällskapsutrymmen

där man även kan inta eftermiddags fika.
Som gäst har man fri tillgång till det härliga Spaet med inomhuspool och
bastu. Det finns ett bra gym med dagligt program med gruppträningar.
Hamburg kan stolsera med den fina, imponerande Imtech Arenan som
rymmer ca 57 000 åskådare och det brukar vara fullsatt på HSVs matcher.
HSV är den enda klubben i Tyskland som alltid har spelat i Bundesligan sedan
serien infördes 1963. Har du inte varit på en fotbollsmatch i Tyskland blir du
nog förvånad över vilken folkfest det är! Hamburg en pulseraden stad som
har mycket mer än fotboll i toppklass att bjuda på. Utbudet av shopping,
restauranger och nöjen gör ingen besviken.
Treudelberg har 27 hål uppdelat på tre 9 håls slingor. Den nyaste slingan har
en spännande layout med en klassisk ö green. Banan ligger vackert i ett flackt
parklandskap i anslutning till Alstertal naturreservat. Det är en utmanande
bana som passar de flesta golfare. Här finns en hel del bunkrar och
vattenhinder.
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