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King's Casino & Hotel in Tsjechië met uitstekende golfbanen

‘Golf en gokje mooie combinatie’

HOME GOLFTIPS

NIEUWS

Golfclub
Almeerderhout heeft
veel te bieden
‘Ik wist niet dat het
hier zo mooi was’

10 juli 2018 - 11.48

King's Casino & Hotel in Tsjechië met
uitstekende golfbanen‘Golf en gokje mooie combinatie’Hollands gras op de Albatros Course

De nummer één van Portugal nu
bereikbaar met GolfarrangementjePrijzenregen voor Monte ReiFeline en Nina raken niet van slag door
vliegtuigen‘Wij houden van onze driver’Unieke trolley van Geum Technology

Duca del Cosma, voor golf en lifestyle

Lezersactie

MEER NIEUWS

De fraaie golfcourse van
Mariënbad, goed bereikbaar
vanuit het King's Hotel.

,,Voor mij de perfecte combinatie’’, zegt de fanatieke golfer.
,,Overdag golfen en ’s avonds in het hotel een gokje wagen in het
casino.’’ De man loopt met zijn golfmaatje naar de tee van hole
één. Golfbaan Alfrédov ligt er prachtig bij. ,,Goede drive’’, zegt
één van de golfers, als de bal als een streep vertrekt en in het

midden van de fairway terecht komt.
King's Casino & Hotel in Rozvadov is
het perfecte hotel met Amerikaanse
uitstraling voor de golfer die van
mooie golfbanen houdt en ook een
serieus gokje in het casino wil wagen. 
Het hotel ligt in het Tsjechische
plaatsje Rozvadov, net over de grens
met Duitsland, op een dikke honderd

kilometer van Neurenberg. Wie met de auto wil komen rijdt de
afstand van 754 kilometer. Het hotel heeft een fantastische en
hartelijke service en een geweldig welnesscentrum.
Het dynamische casino dat goed wordt bezocht, is voor iedereen
een spannende plek om te zijn. Er valt veel te beleven. De
professionele pokerspelers doen niet onder voor de pokerspelers die
je in Las Vegas ziet. Uiteraard willen veel golfers ook een serieus
gokje wagen. ’s Avonds verblijven in het casino, overdag in de frisse
lucht achttien holes spelen. Het kan in Tsjechië. 

Gratis eten en drinken
Time4golf gasten kunnen gedurende de dag vanaf het ontbijt tot
23.00 uur gratis gebruik maken van buffetten in het restaurant en
de bar. Eten en drinken is de hele dag gratis (uitgezonderd alcohol,
energy dranken en verse jus d’orange). 
King's Casino & Hotel ligt op 36 kilometer van de prachtige stad
Mariënbad, dat bekend staat om zijn ‘Kreuzbrunnen’; de beroemde
thermale en minerale bronnen. De stad ligt op 630 meter hoogte in
het Bohemer Woud en is sinds het begin van de negentiende eeuw
een bekend kuuroord.

Schiereiland
Vanaf 45 minuten rijden van het hotel zijn meerderde goede en
uitdagende golfbanen. Golfcourse Alfrédov is één van de langste
banen in Tsjechië en ligt 43 kilometer van het hotel. Veel mooie
waterpartijen en bos. Unieke is de Lindelaan die door de baan
loopt, met eeuwen oude Linden. Bewaar de beste approach voor de
achttiende hole, een schiereiland green voor het terras van hole
negentien. 
Royal Club Mariánské Lázn  ligt op 53 kilometer van het hotel. De
oudste baan in Tsjechië dateert uit 1905. Het is een prachtige
vlakke baan in natuurlijk landschap die de golfer uitdaagt door de
vele hindernissen. Golfclub Kyn vart ligt in een historisch park bij
het kasteel dat gebouwd werd door kanselier Metternich in 1821.
Elke hole heeft een eigen naam met zijn eigen verhaal. Kwalitatief
een geweldige baan.
Golfbaan Schwanhof in Duitsland slingert door glooiende heuvels.
Fairways, greens en alle voorzieningen behoren tot de beste van de
Duitse golfbanen. De baan Sokolov ligt in een oud mijngebied en is
fantastisch en ook Franzensbad golfcourse is zeer de moeite waard.

De laatste aanrader is Karlovy Vary bij de gelijknamige kuuroord stad.
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