Reisimpressie Gut Heckenhof augustus 2020
Terwijl heel Europa zucht en steunt van de warmte, besluiten wij op de valreep van de omslag naar
wisselvalliger weer naar het Gut Heckenhof golfresort in Duitsland te gaan. Dit golfresort ligt in Eitorf
op 20 min. rijden van Bonn en ca. 3 uur rijden vanuit Utrecht.

Het Gut Heckenhof golfresort is een modern, compact 4-sterren complex. Het resort beschikt over een
clubhuis/restaurant, wellness, vergadercentrum, fitnessruimte en diverse soorten hotelkamers en
suites. De 78 kamers zijn verdeeld over 5 gebouwen die grenzen aan de golfbaan. Alle kamers zijn
modern ingericht en van alle gemakken voorzien. Nieuw in het aanbod zijn de mini 1-persoonskamers:
klein maar fijn, alles wat je nodig hebt voor een paar dagen op de golfbaan en toch optimale privacy.
Het resort heeft een rustige ligging midden in het natuurgebied Rhein-Sieg, de golfbaan is harmonieus
ingebed in de mooie omgeving. Op de golfbaan worden we zo nu en dan getrakteerd op mooie
vergezichten in het heuvelachtige landschap. Hoewel er buggy’s beschikbaar zijn, kan de golfbaan
prima gelopen worden. Gut Heckenhof beschikt over 3 lussen van 9 holes (geel, groen en rood), goede
oefenfaciliteiten, alsmede een 6 holes oefenbaan.

Op onze 1ste golfdag speelden wij de geel-groen lus en de dag erna de rood-groen lus. De golfbaan is
vergevingsgezind: brede fairways en weinig (water)hindernissen. De holes zijn wel behoorlijk lang
(zelfs de par-3 holes) met uitdagende greens. Het voordeel van deze opzet is dat we bijna geen ballen
kwijtgeraakt zijn. Of het de rustige omgeving is, de gemoedelijke sfeer op de baan of het mooie weer:
we hebben goed gespeeld en gescoord. Het lukt ons om op beide speeldagen net voor de regenbui
binnen te zijn, dus mooier kan het haast niet. Gelukkig klaart het ‘s avonds weer op zodat we op het
terras gedineerd hebben met uitzicht op de prachtige golfbaan.

Conclusie: Het Gut Heckenhof golfresort met het hotel direct op de golfbaan is ideaal voor een stay &
play arrangement: na aankomst kan de auto blijven staan en is de golfbaan en andere voorzieningen
op loopafstand. Ideaal voor een (lange) golfvakantie of een short break.
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