|

Een betaalbare golfvakantie

Een voorbeeld van een echt uitdagende baan: hole-11 op de Golfanlage-Waldeck.
Golfclub Waldeck heeft een 18-holes (PAR-73) golfbaan , op 29 km afstand van het Feriendorf-Frankenau.
Vanaf “geel” is deze baan 6,3 km lang, maar in de praktijk lopen we 8,7 km met 63 meter hoogteverschil.

Alle deelnemers die vanuit het FeriendorfFrankenau golfvakanties aanbieden hanteren de volgende prijzen:
 Huur vanaf € 55,- per nacht / per huisje
 Eindschoonmaakt € 36, Bedlinnen € 6,- per persoon
 Borg € 50, Water en electra zijn inclusief.
Vrijstaande vakantiehuisjes voor
maximaal zes personen.

Twee-onder-een-kap bungalows voor
maximaal zes personen.

info@golfvakantie.de

www.golfvakantie.de

Een aantal uitgewerkte voorbeelden van de diverse mogelijkheden. Dit is slechts een indicatieve greep op de ruim 70
golfbanen die beschikbaar zijn.
Alle berekeningen zijn op basis van 4 personen en incl. borg.
Een lang weekend:

Golf vakantie in het Sauerland:
spelen op zeer uitdagende golfbanen

Betaalbare golfvakantie
Een verblijf in het Feriendorf-Frankenau in combinatie met
onze planning en de diverse kortings mogelijkheden bieden
u de mogelijkheid op een korte of lange golfvakantie. En
tegen betaalbare prijzen.

Wat bieden wij:
 Een uitstekende en betaalbare overnachtingen.
 Een compleet overzicht van de golfmogelijkheden, zowel
ter plaatse als ook al tijdens de heen- en terugreis.
 Een boek met alle golfbanen in Duitsland met meer dan
200 kortingsbonnen, waarvan veel op de golfbanen in
onze regio en onderweg.
 En toch … wij laten u de vrijheid om per dag te beslissen
op welke golfbaan u wilt gaan golfen. Dus geen dicht gespijkerd programma.
Aan de rechterkant van deze folder hebben wij voor de
beeldvorming een aantal mogelijkheden voor een leuke golf
vakantie uitgewerkt.

op de mooiste plekjes in de natuur.

Wij maken het mogelijk en nog
betaalbaar ook.

Huur vakantiehuisje 3 nachten á € 55,- € 165.00
Bedlinnen
á € 6,- p.p.
€ 24.00
Eindschoonmaak
€ 36.00
Borg
€ 50.00
Verblijfskosten per persoon:
Op de heenreis vrijdag: 18 holes op Golfclub Sellinghausen
Op zaterdag: 18 holes op de Golf- und Landclub Bad Arolsen *
Op zondag: 18 holes op de Golfplatz Waldeck *
Op de terugreis 9 holes bij de Golfclub Brilon
Bijdrage in de greenfee kortingsbonnen en golfboek
Totaal per persoon:

€ 68.75
€ 40.00
€ 22.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 190.75

Een mid-week
Huur vakantiehuisje 4 nachten á € 55,- € 220.00
Bedlinnen
á € 6,- p.p.
€ 24.00
Eindschoonmaak
€ 36.00
Borg
€ 50.00
Verblijfskosten per persoon:
Op de heenreis maandag: 9 holes op Golfclub Bad Wildungen
Op dinsdag: 18 holes op de Golf- und Landclub Bad Arolsen *
Op woensdag: 9 holes op de Golfclub Winterberg
Op donderdag: 18 holes op de Golfplatz Waldeck *
Op de terugreis op vrijdag 9 holes bij de Golfclub Brilon
Bijdrage in de greenfee kortingsbonnen en golfboek
Totaal per persoon:

€ 82.50
€ 30.00
€ 20.00
€ 40.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 232.50

Een hele week
Huur vakantiehuisje 7 nachten á € 55,- € 385.00
Bedlinnen
á € 6,- p.p.
€ 24.00
Eindschoonmaak
€ 36.00
Borg
€ 50.00
Verblijfskosten per persoon:
Op de heenreis zaterdag: 18 holes op Golfclub Westheim *
Op zondag: 18 holes op de Golfplatz Waldeck *
Op woensdag: 9 holes op de Golfclub Winterberg
Op dinsdag: 18 holes op de Golf- und Landclub Bad Arolsen *
Op donderdag: 18 holes op de Golfplatz Waldeck *
Op vrijdag: 9 holes op de Golfclub Bad Wildungen
Op de terugreis op zaterdag 9 holes bij de Golfclub Brilon
Bijdrage in de greenfee kortingsbonnen en golfboek
Totaal per persoon:

* is met het gebruik van kortingsbonnen

€ 123.75
€ 24.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 19.00
€ 25.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 306.75

