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

Golfresidenz
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.

Golfen på plats i
Timmendorfer Strand

Det här är en 3-stjärnig
golfanläggning där man bor i en
nyrenoverad hotelldel en kort
promenad från klubbhuset.

AVSTÅND:
Puttgarden 78 km
Lübeck 20 km
Rostock 133 km
Timmendorfer Strand GC 0 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

Nord platz och den kortare Sud
Plats ligger utanför dörren,
efter rundan lockar det fina
klubbhuset med god mat och
dryck. Ett par minuter med bil
är du nere vid Tyska riverans
pärla - Timmendorfer Strand.

Här finns 28 ljusa och smakfullt
inredda rum. De är utrustade
med moderna bekvämligheter.
Rummen på nederplan har
stora terasser. Det finns fritt
WiFi på anläggningen. Rummen
är fräscha, rymliga och har en
liten sällskaps del. Klubbhuset
Reception
och
andra
hotellfunktioner finns i det
nyrenoverade klubbhuset som
är en separat byggnad ca 100 meter från rummen. Det finns ett par rum även
i klubbhuset, härifrån har man en fantastisk vy över golfbanan.
I klubbhuset serveras frukostbuffén, lunch och här kan du även njuta av en
god middag efter en trevlig golfdag.
Det bästa med Golfresidenz är golfen! Här bor man precis vid golfbanan, här
finns en bra range och träningsområde..
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.
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