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LAND GUT HÖHNE: GOLFHOTEL

GOLFVAKANTIE IN HET GOLFHOTEL
IN HET NEANDERLAND
Hotel Land Gut Höhne is een luxe viersterren hotel en ligt op slechts vijf minuten rijden van Düsseldorf en drie kwartier rijden van Venlo. Binnen
tien minuten rijden bevinden zich maar liefst vijf prestigieuze golfbanen, zoals Golfclub Hubbelrath, Golfclub Kosaido, Düsseldorfer
Golfclub, Golfclub Düsseltal Hahn en Golfclub Mettman. Hotel Land Gut Höhne ligt aan Golfclub Kosaido en direct daarnaast ligt Golfclub Hubbelrath.
Hotel Land Gut Höhne biedt u zeer voordelige golfarrangementen aan en u kunt bij ons ook nog heerlijk ontbijten, dineren, genieten van onze
uitgebreide wellness en slapen in onze mooie kamers. Wij beschikken ook over een zeer gezellige bar, drie tennisbanen en een beachvolleybal court.
Verder kunt u ook bij ons schoonheidsbehandelingen en massages reserveren. Wij heten u van harte welkom.

LAND GUT HÖHNE: GOLFHOTEL

LAND GUT HÖHNE – UNIEKE LOCATIE VOOR GOLFERS
OMRINGD DOOR GOLFBANEN
Het golfhotel Land Gut Höhne biedt vijf golfclubs in de directe omgeving en nog meer in de regio.
• Golfclub Kosaido (afstand: 0,6 km, www.kosaido.de)
• Golfclub Hubbelrath (afstand: 0,7 km, www.gc-hubbelrath.de)
• Düsseldorfer Golfclub (afstand: 9 km, www.duesseldorfer-golf-club.de)
• Golfclub Mettmann (afstand: 7 km, www.gc-mettmann.de)
• Golfclub Haan-Düsseltal (afstand: 6 km, www.golfclub-haan-duesseltal.de)
Na een heerlijke dag golfen is Land Gut Höhne dé ideale plek om te genieten en te ontspannen:
• Met 135 kamers: éénpersoons-, tweepersoons- en pool wellness kamers, wellness appartementen en wellness suites
• Restaurant met een à la carte menu, een sushibar, een uitgebreid buffet en een uitgebreide drankenkaart
• Wellness in de Neandertal Therme, met 4 sauna’s, pool, massage en cosmetica voor golfers, rustruimtes en fitness studio
• Bars in de Lounge Bar Tenne, KultBar of Rauchkate

GOLFCLUB HUBBELRATH

GOLFCLUB KOSAIDO
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LAND GUT HÖHNE: INFO EN PRIJZEN

NUTTIGE INFO
ONZE SERVICE
•

Opbergen van uw golftas: Indien gewenst bergen wij uw golftas kosteloos op in
een voor het publiek ontoegankelijke ruimte. Uw golftas hoeft u niet achter te laten in
de auto. Neem uw golftas mee naar de receptie dan zorgen wij ervoor dat deze goed
bewaard wordt.

•

Boek uw teetime vooraf: Indien u van te voren uw gewenste teetimes doorgeeft
en de voorkeur van de golfbanen dan leggen wij de teetimes voor u vast. Onze medewerkers van de receptie bekommeren zich daarom en vragen u van welke golfclub u lid
bent en wat uw handicap is. Wij boeken de teetimes uiteraard als service en bevestigen
de teetimes die het best bij uw wensen passen.

•

Lunchpakket: Natuurlijk wilt u geen honger krijgen tijdens uw ronde, want dat
gaat ten koste van uw concentratie. Ons team bereidt een heerlijk lunchpakket voor u
om dit te voorkomen. U kunt een dag van te voren bij de receptie aangeven dat u
een lunchpakket wilt meenemen.

•

Bereikbaarheid van de golfclub: Ook bij de wegbeschrijving en de informatie
over de golfclubs staat ons team van de receptie u met raad en daad ter zijde. Vraag
naar onze golfbrochure.

ONZE GOLFARRANGEMENTEN
ZOMERAANBIEDINGEN VOOR DE MAANDEN JUNI, JULI, AUGUSTUS
•

PAR
1 overnachting, ontbijt, middagsnack,
hydrojetmassage, diner

•

BIRDIE
2 overnachting, ontbijt, middagsnack,
hydrojetmassage, diner

•

EAGLE
3 overnachting, ontbijt, middagsnack,
hydrojetmassage, diner
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Normale prijs (per persoon)
Single kamer: € 175
Tweepersoonskamer voor single gebruik: € 229
Tweepersoonskamer: € 349

Zomeraanbiedingen
slechts € 154
slechts € 202
slechts € 154

Single kamer: € 305
Tweepersoonskamer voor single gebruik: € 415
Tweepersoonskamer: € 305

slechts € 269
slechts € 366
slechts € 268

Single kamer: € 439
Tweepersoonskamer voor single gebruik: € 599
Tweepersoonskamer: € 435

slechts € 387
slechts € 528
slechts € 383

Onze aanbiedingen zijn inclusief: Overnachting in de tweepersoonskamer Comfort of in de single kamer, ontbijtbuffet, koffie, thee en gebak
in de namiddag of lunchpakket voor de golfronde, live cooking dinerbuffet, wellness in de Neandertal Therme met sauna’s, dagelijks gebruik van
onze hydrojetmassage (15 minuten), pool, fitness-studio, gratis WLAN, gratis parkeren.
De vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW. Voor de zondagnacht hanteren wij een speciale korting van € 20 op de hierboven vermelde prijzen. De greenfees zijn niet inbegrepen
in de prijzen, aangezien deze afhankelijk van weekdagen en golfclub variëren. Noem ons van tevoren de golfbanen van uw keuze en wij leggen het moment vast waarop u kunt afslaan.

LAND GUT HÖHNE: EEN OVERZICHT VAN DE GOLFBANEN
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GOLFCLUB KOSAIDO

AFSTAND: 0,6 km
WEB: www.kosaido.de
VOORWAARDEN
• Clubpas met geregistreerde handicap 36
• Aanmelden bij de caddiemaster
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GOLFBAAN
Deze geweldige 18 holes golfbaan ligt midden in de uitlopers van
het Bergische Land met uitzicht tot ver in het Roergebied en op de
Keulse Bocht. Kosaido is een ware test voor uw conditie vanwege
de enorme hoogteverschillen. Kosaido is omgeven door ruiter- en
wandelpaden en de golfbaan is maar liefst 75 hectare in oppervlakte.
Kosaido telt 67 bunkers, talrijke waterhindernissen en beschikt over
snelle greens en is zeer goed onderhouden.
OEFENMOGELIJKHEDEN
Ook vindt u hier goede mogelijkheden om te oefenen zoals een
Drivingrange, een puttinggreen, een chippinggreen en een bunker.

B

DÜSSELDORFER GOLFCLUB

C

GOLFCLUB HUBBELRATH

AFSTAND: 9 km
WEB: www.duesseldorfer-golf-club.de

AFSTAND: 0,7 km
WEB: www.gc-hubbelrath.de

VOORWAARDEN
• Clubpas met geregistreerde handicap 36
• Aanmelden bij de caddiemaster

VOORWAARDEN
• Clubpas met geregistreerde handicap:
Ostplatz: 26,4; Westplatz: 36
• Aanmelden bij de caddiemaster

GOLFBAAN
De Düsseldorfer Golfclub ligt op ca. 12 minuten rijden van Land Gut
Höhne. Dit is de oudste golfclub van Düsseldorf en één van de oudste
golfclubs in Duitsland (1961). Ieder jaar wordt deze golfclub nog
mooier, dankzij de vele investeringen die in deze golfbaan gedaan
worden. Deze golfbaan heeft veel hoogteverschillen, prachtige greens,
uitdagende bunkers en fairways die zeer goed onderhouden worden.
Deze golfbaan vormt een echte uitdaging, maar sommige holes zijn
echt bijzonder, zoals bijvoorbeeld de 15e hole, een par 3 met een
hoogteverschil van 45 meter.
OEFENMOGELIJKHEDEN
U vindt hier een Drivingrange met 20 overdekte afslagplaatsen
(waarvan 3 indoor), een puttinggreen en een green om te chippen
en te pitchen.

GOLFBAAN
De Golfclub Hubbelrath bestaat uit twee 18 holes golfbanen.
De Ostplatz, 18 holes, (geopend in 1964) is een klassieke parkbaan
waar talrijke nationale en internationale wedstrijden worden gehouden, vanwege de lange holes, de hoogteverschillen en het geweldige onderhoud. De Westplatz, 18 holes, (geopend in 1972) is een
aanzienlijk kortere golfbaan (PAR 66) maar toch zeer uitdagend.
Ostplatz hcp: 26,4 / Westplatz hcp: 36
OEFENMOGELIJKHEDEN
U vindt hier een Drivingrange met 40 afslagplaatsen (30 overdekt),
een puttinggreen en een oefenbunker.

LAND GUT HÖHNE: EEN OVERZICHT VAN DE GOLFBANEN

D

GOLFCLUB METTMANN
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GOLFCLUB HAAN-DÜSSELTAL

AFSTAND: 7 km
WEB: www.gc-mettmann.de

AFSTAND: 6 km
WEB: www.golfclub-haan-duesseltal.de

VOORWAARDEN
• Clubpas met geregistreerde handicap 36
• Op de Par 3 baan handicap 45
• Aanmelden bij de caddiemaster

VOORWAARDEN
• Clubpas met geregistreerde handicap 36
• Aanmelden bij de caddiemaster

GOLFBAAN
Golfclub Mettmann ligt op een uitloper van het Bergische Land in
een licht heuvelachtig, 93 ha omvattend terrein, op nog geen 15 km
ten oosten van Düsseldorf. Deze golfbaan beschikt over 71 bunkers,
7 waterhindernissen en smalle fairways waardoor deze golfbaan zeer
uitdagend is. Ook zult u genieten van het goede onderhoud en de
snelle greens. Op deze golfbaan vindt u minder hoogteverschillen dan
bij alle andere banen in de regio.
OEFENMOGELIJKHEDEN
U vindt hier een uitdagende par 3 baan, een Drivingrange met 35
afslagplaatsen, waarvan 6 overdekt. Ook kunt u hier oefenen op de
puttinggreen, de chippinggreens en in de oefenbunker.

GOLFBAAN
In de licht heuvelachtige omgeving aan de rand van het beschermd
natuurgebied Düsseltal ontstond een golfbaan, die behoort tot de
mooiste golfbanen in de regio. Deze 18 holes golfbaan waar regelmatig grote wedstrijden gehouden worden is perfect in het natuurlijke
landschap opgegaan. De oude bomen konden grotendeels worden
behouden. Deze golfbaan heeft diverse waterhindernissen en hoogteverschillen, maar ook uitdagende fairwaybunkers.
OEFENMOGELIJKHEDEN
U vindt hier een Drivingrange met 30 afslagplaatsen (waarvan 8 overdekt), een puttinggreen, een chippinggreen en een oefenbunker.

meer info: www.guthoehne.de
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GUT HÖHNE
OORSPRONKELIJK
ONTSPANNEN
GENIETEN
ONTWIKKELEN
ADRES:
Düsseldorfer Straße 253
D-40822 Mettmann
TELEFOON: +49 (0)2104 778-105
FAX: +49 (0)2104 778-778
E-MAIL: reservierung@guthoehne.de
WEB: www.guthoehne.de

NEANDERTAL
THERME

