Fakta
RUM:
40 rum
FACILITETER:
Bastu, inomhuspool
AVSTÅND:
Puttgarden 89 km
Lübeck 26 km
Flygplats (Lübeck) 40 km
Rostock 145 km

Strenglier Mühle
Strenglier Mühle är beläget i en lantlig miljö i hjärtat av Schleswig Holstein
samtidigt dom det bara är 20 minuter in till Lübeck. Det har varit en populär
destination år efter år. Våra gäster uppskattar mest lugnet, den goda maten,
den rustika charmen och det gästvänliga mottagandet på Strengliner. Under
åren har hotellet moderniserats, utan att förlora den gamla charmen.

Fina golfbanor, god mat
och lantlig charm!
Med ett charmigt boende vid
det uppskattade FlairLandhotel Strengliner har du
en bra utgångspunkt att
upptäcka Schleswig Holsteins
fina golfbanor och även nära
till Lübeck.

Det finns 40 rymliga och fräscha
rum, som är inredda i en rustik
tysk stil. På Strengliner äter man
gott i en trevlig miljö.
Restaurangen har en meny med
stort urval av rätter, det är
vällagat och rikliga portioner.
Efter en golfrunda kan det vara
skönt att ta ett dopp i den
uppvärmda poolen. I den lilla
wellnessavdelningen finns även
en bastu och möjlighet att få
skönhetsbehandlingar
och
massage.

Golfbanor
GC Segeberg 8 km
GC Gut Waldshagen 21 km
Golfanlage Timmendorfer
Strand 28 km
Travemünder GC 36 km
GC Brodauer Mühle 38 km
GC Hohwachter Bucht 53 km
GC Fehmarn 86 km

Golfclub Segebergs layout inbjuder till spel på alla nivåer för såväl hög- som
låghandikappade. Banan är relativt lång jämfört med våra svenska banor,
mer än 6 000 meter från gul tee. Banan ligger i ett frodigt lantbrukslandskap
i regionen Schleswig Holstein, vilket gör att den får karaktär av parkbana. Gut
Waldshagen är en mycket välskött och utmanande bana, framförallt om det
blåser. Banan är öppen och känns lite som en linksbana. Här finns bra
träningsmöjligheter för den som önskar och ett trevligt klubbhus med god
mat. Tränarna i regionen brukar spela sina mästerskap på Gut Waldshagen
Seeschlössen Timmendorfer Strand är en förstklassig golfanläggning,
grundad i mitten av 70-talet. Banan är ritad av Bernhard von Limburger och
ligger vid kuststaden Timmendorfer Strand. Flera större mästerskap har
spelats på golfanläggningen. Det är en upp-vuxen parkbana, med ett mycket
trevligt klubbhus. Se gärna vår golfguide för mer information om
golfbanorna. eller kontakta oss för fler förslag och tips.

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