Pitchandputt.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Leer Putten, Chippen en Swingen tijdens deze Golfclinic met uw
eigen groep

Leer Golfen met deze Golfclinic net over de grens
Graag nemen wij u mee in de wereld van het golfen! Alle aspecten van de golfsport komen voorbij. Van een stukje informatie tot en met het
zelf putten, chippen en afslaan. Bij de 3 uur durende golfclinic gaat de golfpro het laatste uur met u de Par-3 baan op. Zo maakt u kennis
met het echte golfspel op de greens, met waterpartijen, bunkers en andere hindernissen in het spel. Beleef en ervaar hoe leuk het is!

Golfbaan in Emmerich
Deze golfbaan, net over de grens bij ‘s-Heerenberg, is een prachtig gelegen baan waar zowel de beginnende als de ervaren golfer zich direct
thuis zal voelen. De baan, sinds oktober 2015 in Nederlandse handen, biedt niet alleen schitterende vergezichten en 18 uitdagende holes,
maar ook uitgebreide oefenfaciliteiten en een uitstekende horeca gelegenheid. Voor individuen en groepen, leden en bezoekers, zelfs voor
niet-golfers is een bezoek aan golfbaan Borghees meer dan de moeite waard.

Horeca mogelijkheden
Na uw Clinic kunt ervoor kiezen uw golfdag gezellig af te sluiten met een hapje, drankje en/of diner:
“Voor bij de borrel”! Prijs: € 7,50 p.p.
Dagschotel (keuze tussen een vlees- of visgerecht). Prijs: € 15,50
2-gangen verrassingsmenu. Prijs € 22,50 p.p.
3-gangen verrassingsmenu. Prijs € 29,50 p.p.

Voor groepen bestaande uit 25 personen of meer bieden wij ook nog een luxe barbecue van de Big Green Egg aan. Deze Big Green Egg
onderscheidt zich door zijn vormgeving, waardoor de perfecte temperatuur wordt bereikt die zorgt voor een ongekend mals en sappig
kookresultaat. Wij bereiden voor u een klassieke barbecue in buffetvorm, bestaande uit verschillende vlees- en vissoorten, bijgerechten en
salades.
Prijs: € 27,50 p.p. op basis van minimaal 25 personen.

Bij deze Golf Clinic is inbegrepen:
2-uur golfclinic
Ontvangst met "Kaffee und Kuchen"
Begeleiding van een golfprofessional van onze golfacademy
Oefenen van de verschillende onderdelen: putten, chippen & swingen
Borrelhapje

Prijs: € 49,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
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Prijs: € 39,50 p.p. vanaf 12 personen
3-uur golfclinic
Ontvangst met Kaffee und Kuchen
Begeleiding van een golfprofessional van onze golfacademy
Oefenen van de verschillende onderdelen: putten, chippen & swingen
1 uur spelen op de par 3 baan incl. wedstrijdelement
Pauzedrankje en borrelhapje

Prijs: € 62,50 p.p. op basis van minimaal 8 personen
Prijs: € 52,50 p.p. vanaf 12 personen
De prijs van deze Golfclinic is geldig tot 31 december 2023.
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