Wellington golf presenteert:

3-daagse golfreis naar Engeland
Za 19 mei – Ma 21 mei 2018
Mooie prijzen voor de winnaars van
de driedaagse (som stablefort
punten)!
Sponsored by

Brugge

Chronologisch overzicht van de reis
Za 19/5, 6u30: pick-up aan Wellington Golf met bus
Za 19/5, 13u00: 18 holes Walmer & Kingsdown golf
http://www.kingsdowngolf.co.uk/

Inbegrepen in deze reis






Sponsored by Sportcommissie

Zo 20/5, 11u30: 18 holes Broome park golf (WT 5)




Busreis en Eurotunnel Calais –Folkestone
2 overnachtingen met ontbijt en 2
driegangendiners (dranken niet inbegrepen)
obv 2-persoonskamer Ramada Dover
3 greenfees op aangegeven courses
Diner na de wedstrijd op Prince’s golf excl.
dranken
Wedstrijdfees
3 x lunchpakket tijdens het spelen

http://www.broomepark.co.uk/
Prijs
Sponsored by

Rudi Casier en Annick Sanders

Ma 21/5, 10u00: 18 holes Prince’s golf
https://www.princesgolfclub.co.uk/
Sponsored by Luc Debosschere







€538 pp in kamer met 2 personen
Single kamer: €605
Prijs niet golfer: €385
Annulatieverzekering: +5,5% op reissom
Annulatie- en bijstandsverzekering: +6,5% op
reissom

Ma 21/5, 23u30: aankomst aan Wellington golf




Hoe inschrijven
Ten laatste op 30/03/2018:
Mail de namen (+ extra info, zie hieronder) van de deelnemers naar captain@wellingtongolf.be
Betaal €250 voorschot per persoon op BE21 7340 3999 2503 (onv Sportcommissie Wellington golf Oostende)










Max HCP golfer: 45,0.
Door in te schrijven verklaar je je akkoord met alles wat inbegrepen is in deze reis.
Je inschrijving is pas definitief als het voorschot ten laatste op 30/3/2018 op onze rekening staat.
Indien je na betaling van je voorschot beslist om niet mee te gaan ben je je voorschot kwijt.
De restbetaling moet tegen 15/4/2018 op onze rekening staan. Meteen het volle bedrag betalen mag natuurlijk ook.
In de mail met de inschrijving graag aangeven: dubbel kamer (met wie?) of single kamer; annulatie-/ bijstandsverzekering nodig; buggy nodig (zo ja, op welke terreinen).
We hebben ten minste 30 inschrijvingen nodig om de reis te kunnen laten doorgaan (max 50 inschrijvingen) – mochten we de reis moeten annuleren wegens te weinig inschrijvingen: geld terug.
Wij organiseren deze reis om iedereen een leuk weekend te bezorgen en rekenen op jullie goed humeur, fairplay en medewerking voor het welslagen van deze reis.

Voorwaarden en opmerkingen

Wellington Golf NV – Nieuwpoortsesteenweg 114 – 8400 Oostende 059/32.08.34
www.wellingtongolf.be info@wellingtongolf.be

