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Dolce Chantilly 
 
Dolce Chantilly är en elegant 4-stjärnig golfresort med en egen 
golfbana om knuten och gott om faciliteter så man kan njuta av en 
lyxig golfsemester med Paris inom räckhåll. Restorten ligger mycket 
vackert mitt i ett grönskande landskap, gränsande till Chantilly 
skogen. Från Chantilly är det enkelt att ta pendeltåg till centrala 
Paris. 
 

 Dolce Chantilly har 200 
ljusa och modernt 
inredda rum och sviter 
alla med en vacker vy 
över skogen eller 
Chantilly banan. I en 
hyllning till regionens 
historia och omgivning, 
är hästen ett centralt 
tema i inredningen 
detaljer återkommer 
även i de vackert 
dekorerade rummen 

som kombinerar tradition och modernitet. Rummen är bra 
utrustade med minibar, kassaskåp,  te eller kaffe bricka, 
luftkonditionering, 
 LCD-TV, strykjärn och strykbräda och WiFi. 
 
Här finns tre bra restauranger som passar alla smaker. På morgonen 
njuter du av en rejäl frukost på La Veranda i den ljusa 
vinterträdgården med utsikt över golfbanan. Donatello är en 
"Bistronomic" med en speciell bistromeny och härliga à la carte-
rätter anpassade till säsongen. I klubbhuset serveras en enklare 
meny i en avslappnad atmosfär. 
Fitness och välbefinnande 
 
Här finns ett fitnesscenter, fullt utrustat med moderna 
konditionsmaskiner och fria vikter. Vid Spa-avdelningen finns pool, 
jacuzzi, sauna, och med många behandlingar. 
 
Golfbanan Chantilly ligger precis utanför dörren. Det är en 
omväxlande park och hedlinks bana som gränsar till Forêt de 
Chantilly. Banan har breda inbjudande fairways som vid 
parkpartierna ramas in av frodig grönska. Det finns en hel del 
vattenhinder som kommer i spel. Förutom denna banan kan vi 
rekommendera Golf d’Apremont och Domaine du Lys-Chantilly. 

Fakta  
RUM: 
200 st rum, fritt Wifi   

FACILITETER: 
Inom och utomhuspool,  hamam, 
bastu, tennisbana,  tennis, 
träningsområde   

AVSTÅND: 
Charles de Gaulle Airport 39 km 
Orly Airport 50 km  
Paris 30 km  
Golf d'Apremont 4 km  
Domaine du Lys-Chantilly 11 km 
  

 

 

 

 

 

GOLF: 
Chantilly, Golf d'Apremont, 
Domaine du Lys-Chantilly 

  

 

 
 

 

 

 

Golfweekend till Paris 
Njut av en lyxig golfweekend i 
hjärtat av historiska Chantilly 
på denna eleganta golfresort. 
Här har du Paris inom räckhåll 
och det är enkelt att ta sig från 
flygplatsen. 
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