LIDMAATSCHAPPEN
GOLFBAAN LANDGOED BLEIJENBEEK

1 APRIL 2016 – 31 MAART 201
Voor bedrijven, groepen en individuen is een golfclinic een leuke en leerzame manier om kennis
te maken met de golfsport of een ochtend/middag op een sportieve manier plezier te beleven.
Onze clinics worden gegeven op één van de mooiste golfbanen van Nederland met vele
oefenmogelijkheden gelegen in de prachtige natuur van de Betuwe.
Deze activiteit wordt gegeven door onze golfprofessionals en wij houden graag rekening met uw
wensen, zodat het voor iedereen een geslaagde activiteit zal zijn.
Een clinic is uitermate geschikt om te combineren met een wandeling over het landgoed,
vergadering, familiereünie, teambuilding of een personeelsfeest. Vraag ons gerust naar
aanvullende mogelijkheden op ons landgoed.
Wij bieden diverse mogelijkheden:

Clinics
De basisbeginselen van het golfen, alsook het recreatief bespelen van onze Pitch- en Puttbaan
bieden wij aan in diverse mogelijkheden. De onderstaande programma’s zijn een voorbeeld en
kunnen naar wens aangepast worden.
Programma clinic 1 uur:
12:00-13:00 uur
Golfclinic – de basis beginselen van het golfen in het kort
Va. 13:00 uur
Zelfstandig de Pitch- en Puttbaan spelen (u ontvangt een dagkaart)
- Incl. putter, pitchingwedge en 2 ballen
Programma clinic 2 uur:
Va. 11:30 uur
Ontvangst in het restaurant met een kopje koffie of thee
12:00-14:00 uur
Golfclinic ;korte introductie, demonstratie, afslaan, putten en chippen
Va. 14:00 uur
Afsluiting
Programma clinic 3 uur:
Va. 11:30 uur
Ontvangst in het restaurant met een kopje koffie of thee
12:00-14:00 uur
Golfclinic deel I; korte introductie, afslaan, putten en chippen
14:00-15:00 uur
Golfclinic deel II; enkele holes spelen op Pitch- en Puttbaan
Va. 15:00 uur
Afsluiting en prijsuitreiking
Programma clinic 3,5 uur:
Va. 11:30 uur
Ontvangst in het restaurant met een kopje koffie of thee
12:00-14:00 uur
Golfclinic deel I; korte introductie, afslaan, putten en chippen
14:00-14:30 uur
Pauze in het restaurant
14:30-15:30 uur
Golfclinic deel II; enkele holes spelen op Pitch- en Puttbaan
Va. 15:30 uur
Afsluiting en prijsuitreiking
Recreatiegolf:
Zelfstandig spelen op de Pitch- en Puttbaan (u ontvangt een dagkaart)
-Incl. putter, pitchingwedge en 2 ballen
(vanaf 1 persoon)
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All Inn Clinic
U wilt een compleet dagje uit organiseren? Dan is het All Inn golfclinic arrangement van Golfbaan
Landgoed Welderen de perfecte invulling. U kunt zelf bepalen op welke dag u het wilt laten plaats
vinden en op welk tijdstip.
Programma:
Va. 13:00 uur
13:30-15:30 uur
15:30-16:00 uur
16:00-17:00 uur
Va. 17:00 uur
17:30 uur

Ontvangst met koffie/thee lekkernij in het restaurant
Golfclinic deel I; instructie, swingen, putten en chippen
Pauze in het restaurant
Golfclinic deel II; wedstrijdje op de Pitch- en Puttbaan en/of 9 holes
Par 3-4 baan
Borrel in het restaurant
- Prijsuitreiking
Aanvang 3-gangen keuze diner in het restaurant

Vanaf ontvangst alle drank* inbegrepen tot 3 uur na afloop van de clinic.
*Koffie, thee, frisdrank, bier, wijn en binnenlands gedistilleerd.

Tarieven
Clinics zijn te boeken vanaf 7 personen, 7 dagen per week.
Het recreatiegolf is al mogelijk vanaf 1 persoon.
Recreatiegolf (zelfstandig spelen)
Clinic 1 uur (incl. dagkaart Pitch- en Puttbaan)
Clinic 2 uur
Clinic 3 uur
Clinic 3,5 uur
All-in clinic

€ 12,50 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 36,00 p.p.
€ 40,00 p.p.
€ 82,50 p.p.

Horeca
Het programma kan afgestemd worden op uw persoonlijke wensen. Zo kan een clinic
onderbroken of afgesloten worden met een lunch, borrel, diner of buffet. Zie onze
banquetingkaart voor alle mogelijkheden.
Enkele mogelijkheden in het kort:
-

Koffie/thee met lekkernij ontvangst
Lunch incl. koffie, thee, sap, melk en water
Driegangen diner
Plategerecht

Vanaf € 5,75 p.p.
Vanaf € 12,50 p.p.
€ 24,50 p.p.
€ 12,50 p.p.

Kleding
Wij adviseren u vrijetijdskleding te dragen en plat schoeisel (in verband met het behoud van de
baan).

Reservering
Voor meer informatie of reserveringen van een clinic kunt u contact met ons opnemen met ons
op telefoon nummer: 0481 – 376591 of per e-mail info@welderen.nl
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