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Country & 

Strand Hotel 
 Timmendorfer Strand, som ligger en dryg timme från Puttgarden, är en 
härlig, livlig stad med en medelhavskänsla. Här är det havslivet och 
strandpromenaden, som är kantad av mysiga butiker, restauranger och 
barer, som dominerar. Den milslånga stranden lockar med pittoreska, 
färgglada badhytter. 

 
Country Hotel är bra 
placerat i början av 
strandpromenaden med 
gångavstånd till butiker och 
restauranger och endast 50 
meter från stranden.  
Det är ett modernt och 
fräscht hotell, byggt i en 
amerikansk lantstil.  
Hotellet har 93 rum, vissa 
med havsutsikt, och är 
inredda i en varm 
countrystil med ljusa färger 
och bekväma 
öronlappsfåtöljer. På 
rummen finns möjlighet att 
göra en kopp te eller kaffe. 

Alla rum har även badkar. 
 
Vill man aktivera sig på hotellet finns en bra hälsoklubb med gym, torr- 
och ångbastu samt ett avkopplingsrum. 
 
Centralt i hotellet ligger den ljusa puben, en trevlig mötesplats. 
Restaurangen serverar en stor frukostbuffé och när vädret tillåter 
öppnas den fina uteterrassen upp. Till middag erbjuds en bredare à la 
carte-meny med ett bra utbud av färska delikatesser, snacks, kaffe och 
kaka. Hotellet anordnar även tema-bufféer, som brukar vara mycket 
uppskattade. Vill man inte äta vid hotellet, finns ett riktigt stort utbud 
av trevliga restauranger och barer på ett par minuters 
promenadavstånd. 
 
Här finns gott om golfbanor att välja mellan, men den närmaste ligger 
inom ett par minuter. Vi rekommenderar följande banor: Timmerdorfer 
Strand, Lübeck-Travemünder samt GC Segeberg. Givetvis kan du välja 
att spela andra banor. Se gärna vår golfguide för mer information om 
golfbanorna. eller kontakta oss för fler förslag och tips. 
 

 
Fakta  
RUM: 
93 rum 

FACILITETER: 
Bastu, gym   

AVSTÅND: 
Puttgarden 78 km 
Lübeck 20 km 
Rostock 133 km 
GC Timmendorfer Strand 4 km 
Travemünder GC 10 km 
GC Brodauer Mühle 27 km 
GC Segeberg 34 km 
GC Gut Waldshagen 38 km 
G &C Hohwachter Bucht 63 km 
GC Fehmarn 74 km 

 

 

 

 

 

 

Golfa på den nordstyska 
rivieran, Timmendorfer 
Strand!  
Här bor du centralt i början av 
den fina Strand Allen i 
Timmendorfer Strand, ett 
stenkast från beachen och ett 
par minuter från fina 
golfbanor. 
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