Clubhuis de Voortwisch biedt:
Lunch, high tea, diners
Feesten/partijen
Businessruimte
Catering

Redflaggolf biedt oa:
Clinics
GVB-cursussen
Groepslessen
Privé-lessen
High Tech trainingsapparatuur
Ervaren team golfprofessionals
Verzorging van uw business-event

Redflaggolf B.V.
P/a Golfbaan De Voortwisch
Vredenseweg 150, 7113 AE Winterswijk-Henxel
Telefoon +31 (0)543 562 525 - Mobiel + 31 (0)6 1818 4766
info@redflaggolf.com

www.redflaggolf.com

Swing, chip, pitch & putt als een echte pro
Speciale uitnodiging voor een origineel en boeiend personeelsuitje

Prijslijst golfarrangementen 2012

Gezoek en hoofdbrekens. Het valt vaak niet mee om een origineel personeelsuitje te verzinnen.
Wij van Redflaggolf maken je het deze keer gemakkelijk en nodigen je van harte uit voor een
ontspannende, leerzame en vooral gezellige dag of middag op de prachtige golfbaan De
Voortwisch in Winterswijk.

2-uurs arrangementen

Swing, chip, pitch & putt als een echte pro en geef al je collega’s het nakijken! Graag nemen wij
jullie mee in de wereld van het golfen tijdens een 2 of 3 uur durende golfclinic. Alle aspecten van
de golfsport komen voorbij. Van een stukje achtergrondinformatie en theoretische kennis tot en
met het zelf gaan putten, chippen en afslaan. Beleef het en ervaar hoe leuk het is!
Bij de 3 uur durende golfclinic wordt bovendien een afsluitende wedstrijd op de PAR3-baan
gespeeld. Dit is altijd een hilarisch onderdeel omdat dan duidelijk wordt dat het spelletje niet
altijd zo eenvoudig is als het lijkt en er hier en daar nog wel eens een bal in het water wil
belanden…
Na alle inspanningen is er na afloop natuurlijk tijd voor ontspanning in de vorm van een gezellige
nazit onder het genot van een hapje en een drankje. Het clubhuis van de golfbaan biedt hiervoor
tal van mogelijkheden, waaronder een heerlijke lunch, een Engelse ‘high tea’ of een uitgebreide
barbecue. In een sfeervolle ambiance kunnen alle ervaringen en vooral ook de prachtige slagen
én missers van de dag met elkaar worden uitgewisseld.
Een golfclinic kan al worden geboekt vanaf € 30 per persoon. Daarnaast bieden wij in samenwerking met het clubhuis diverse golfarrangementen inclusief eten aan vanaf slechts € 42,50 per
persoon.
Belangstelling voor deze unieke belevenis? Kijk dan voor nadere informatie en mogelijkheden in
de bijgevoegde lijst van golfarrangementen of kom gewoon een keer vrijblijvend bij ons langs
op de golfbaan. Als je vooraf even belt, dan zorgen wij dat de koffie voor je klaar staat.
Wij hopen jullie binnenkort op de golfbaan te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Sheron Chapman
Redflaggolf

Anoek van Leeuwen
Clubhuis de Voortwisch

sheron@redflaggolf.com
Telefoon + 31 (0)6 1818 4766

‘Birdie’

‘Eagle’

‘Albatross’

Ontvangst met koffie/
thee & krentewegge

Ontvangst met koffie/
thee & appelgebak

Ontvangst met koffie/
thee & Deense krakeling

2-uurs golfclinic

2-uurs golfclinic

2-uurs golfclinic

Lunch of High Tea

BBQ of stamppotbuffet

3-gangen buffet

€ 42,50 pp

€ 45,00 pp

€ 55,00 pp

3-uurs arrangementen
‘Fairway’

‘Fore’

‘Hole-in-one’

Ontvangst met koffie/
thee & krentewegge

Ontvangst met koffie/
thee en appelgebak

Ontvangst met koffie/
thee en appelflap

3-uurs golfclinic

3-uurs golfclinic

3-uurs golfclinic

Lunch of High tea

BBQ of stamppotbuffet

3-gangen buffet

pauze-drankje

pauze-drankje

pauze-drankje

€ 50,00 pp

€ 52,50 pp

€ 62,50 pp

Genoemde prijzen gelden vanaf 10 deelnemers en zijn inclusief BTW.
Alle onderdelen zijn ook los te boeken, vraag naar de mogelijkheden via sheron@redflaggolf.com

