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Romantisch nachtje weg in Schiedam en 9 holes golfen in
Rotterdam

Romantisch genieten in een Stadsvilla in Schiedam
Ga er even lekker samen uit en droom weg in een romantische en stijlvolle hotelkamer. Bezoek Schiedam en ga even gezellig shoppen.
Daarnaast gaat u naar Rotterdam om daar 9 holes te gaan golfen in het Kralingse bos, een fantastisch golfbaan die u zeker als
golfliefhebber een keer moet hebben gelopen. Boek deze exclusieve combi van stadsbezoek en golfen.

Onze stadsvilla
Onze Stadsvilla is een kleinschalig suite hotel, dat sinds kort volledig gerenoveerd is. Het suitehotel is gevestigd in een monumentaal pand
daterend uit 1750 aan de authentieke Lange Haven in Schiedam. De Stadsvilla beschikt over 17 mooie (suite) hotelkamers
De historische omgeving en de sfeer van de Lange Haven zijn één van de redenen waarom wij deze locatie hebben gekozen. We hebben
dan ook de sfeer van het monumentale pand behouden en gecombineerd met een modern en comfortabel design. Onze Stadsvilla is een plek
die modern en huiselijk aanvoelt en waar gasten thuiskomen. Ook beschikken wij over 10 privé parkeerplekken en zijn wij slechts op 3
minunten loopafstand van een ruime parkeergarage.
Superior Double
Wij beschikken over 4 Superior Double kamers. De knusse en compacte kamers hebben een gezellige inrichting met een kingsize boxspring
en een eigen badkamer met douche, toilet en föhn. Alle Superior Double kamers beschikken over een TV, een koelkast, Minibar, plat &
bruisend water, koffie & thee faciliteiten, een klein bureau en kledingrekje/kast.
Suite
De Suites zijn ruim en sfeervol ingericht en voorzien van een eigen badkamer met douche of bad en toilet. Alle Suite kamers beschikken over
een TV, kitchenette met kookfaciliteiten (combi magnetron, koelkast, eierkoker, koffie & thee faciliteiten), een gezellig zitje met TV, eethoek en
een kledingkast rek. De Suites zijn geschikt voor een lang verblijf.
Havensuite
De Haven Suites hebben een prachtig uitzicht over de historische Lange Haven van Schiedam. Onze Haven Suites zijn ruim en sfeervol
ingericht en voorzien van een eigen badkamer met douche of bad en toilet. Alle Haven Suites beschikken over een TV, kitchenette met
kookfaciliteiten (combi magnetron, koelkast, eierkoker, koffie & thee faciliteiten), een gezellig zitje met TV, eethoek en een kledingrek. De
kamers zijn geschikt voor een lang verblijf.

Onontdekt Schiedam
Het onontdekte Schiedam met al haar ambacht en de sfeer van de Lange Haven zijn één van de redenen waarom een overnachting bij
Stadsvilla Mout zo bijzonder is. Voor gasten die toe zijn aan rust en luxe is dit dé perfecte uitvalsbasis dichtbij Rotterdam.
Onze stadsvilla is op ongeveer 5 kilometer gelegen van Rotterdam centrum.
Uiteten?
Onze tips:
Brasserie Stadhuis (Grote Markt 1A)
Restaurant 1714 (Lange Haven 24-26)
Proveniershuis Schiedam (overschiesestraat 1-3)
Hamachi (Lange Nieuwstraat)
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Golfen in het Kralingse bos in Rotterdam
Golfbaan Kralingen is een bijzonder stukje natuur en ligt aan de rand van het Kralingse Bos binnen de stadsgrenzen van Rotterdam. Het is de
kortste baan met A-status in Nederland, maar zeker niet de makkelijkste. De 9 holes golfbaan heeft smalle fairways en het vele water zijn een
uitdaging voor elke golfer.
Alle golfers met handicapregistratie – jong en oud – zijn welkom op één van de oudste 9-holes en dé laagst gelegen golfbaan van Europa. Er
is 3-bal toegestaan met een maximale totaal handicap van 90,0 en vanaf 14:00 uur (behalve op vrijdag) ook 4-bal met een maximale totaal
handicap van 80,0.
Het clubhuis heeft een goed restaurant met gezellig terras. De golfbaan is goed bereikbaar met genoeg parkeerplek voor golfers.
De stadsvilla ligt op slechts 17 minuten rijden van de golfbaan.

Bij deze exclusieve 2-daagse Golfaanbieding is inbegrepen:
1 Overnachting in een van onze luxe en sfeervolle kamers
1x Een uitgebreid ontbijt
Borrelplank
Fles bubbels
1 Greenfee voor 9 holes op Golfbaan Kralingen in Rotterdam

Prijs: € 105,25 p.p. op basis van 2 personen op een kamer.
Exclusief stadsbelasting.
Geef bij uw reservering door op welke dag en welke starttijd u wenst te golfen.
De prijs van deze exclusieve 2-daagse Golfaanbieding is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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