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Golf Arrangementen 2022-2023
golfbaan Sluispolder, de smaakmakende golfbaan, ontvangt elk jaar vele bedrijven, groepen &
genootschappen met plezier voor een smaakmakende golfdag. Om het u zo makkelijk mogelijk te
maken, hebben we een aantal arrangementen gemaakt. Een pakket op maat is natuurlijk altijd
mogelijk! Neem dan contact op met Sales – Frank van der Mark – hij helpt u graag verder!

GOLF & BORREL………………tarieven onderaan de pagina
• 9 of 18 holes golfen + ballen om in te slaan
• na het golfen 3 drankjes (bier, huiswijn & frisdrank) & 3 bitterballen p.p.
Voorwaarden
> Geldig 7 dagen in de week
> Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties. Graag bij reserveren vermelden dat u gebruik
maakt van het golf & borrel arrangement.
> Max 12 personen

GOLF & LUNCH……………… tarieven onderaan de pagina
• 9 of 18 holes golfen + ballen om in te slaan
• Bij binnenkomst of tijdens een pitstop halfway house; genieten van een lunch
smaakmakend drieluik met soepje van het seizoen, Sluispolder sandwich & een hartige verrassing
Voorwaarden
> Geldig 7 dagen in de week
> Kiest u voor eerst spelen en dan lunchen, reserveer een starttijd tussen 10:00 en 12:00 uur
> Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties. Graag bij reserveren vermelden dat u gebruik
maakt van het golf & lunch arrangement.
> Max 12 personen

GOLF & SPECIAL……........... tarieven onderaan de pagina
• 9 of 18 holes golfen + ballen om in te slaan
• Na het golfen gaat u genieten van een Chef’s Special, dieetwensen kunt u doorgeven
Voorwaarden
> Geldig 7 dagen in de week
> Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties. Graag bij reserveren vermelden dat u gebruik
maakt van het golf & special arrangement.
> Max 12 personen

GOLF & DINER………………… tarieven onderaan de pagina
• 9 of 18 holes golfen + ballen om in te slaan
• Na het golfen wordt u verrast met een luxe 2 gangen diner, dieetwensen kunt u doorgeven
Voorwaarden
> Geldig 7 dagen in de week
> Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties. Graag bij reserveren vermelden dat u gebruik
maakt van het golfen & diner arrangement.
> Max 12 personen

Arrangementen
tarieven 2022

november – maart
2023

april t/m oktober
2022

Golf & Borrel

9 holes = 42,50
18 holes = 60,00

9 holes = 47,50
18 holes = 71,50

Golf & Lunch

9 holes = 42,50
18 holes = 60,00

9 holes = 47,50
18 holes = 71,50

Golf & Special

9 holes = 46,50
18 holes = 65,00

9 holes = 50,00
18 holes = 74,00

Golf & Diner

9 holes = 61,50
18 holes = 78,50

9 holes = 65,00
18 holes = 90,00

Om u te ontzorgen kunt u bovenstaande arrangementen uitbreiden
met een borrelpakket! Alle gasten ontvangen 3 drankjes (bier, huiswijn
& frisdrank) & 3 bitterballen voor 16,00 p.p.
Of een warm ontvangst met koffie & appelgebak met slagroom voor
7,00 p.p.

Wilt u meer Informatie?
Bel naar Frank op 072 5111555 of mail naar frank@sluispolder.nl!

