
 

Woensdag 7 juli 2021 

"Join us for a day to remember." 
 
Dompel je onder in pure klasse en verwennerij....... 

Beleef een dag golf bij Bernardus (de baan van het KLM Open 2021), een dag vol mooie herinneringen. Een concept waarbij je 
naast het spelen van de 18-holes baan, ook de hele dag gebruik kan maken van alle luxe faciliteiten. 

Met het daymembership mag er gebruik gemaakt worden van alles wat Bernardus te bieden heeft: geniet van de zeer uitdagende 
golfbaan, driving range, short-game area, fitness, verwarmd buiten zwembad (1 mei - 1 oktober), tennisbaan en ontspan in de 
prachtige kleedkamers met Finse sauna en stoombad. 
(Indien capaciteit kun je zelfs na je 18-holes ronde gewoon nog een rondje spelen/of een paar holes, net wat je wilt!). 
 
Na afloop heeft Flight4You de beschikking over een privé ruimte en terras en kunnen we heerlijk napraten tijdens de borrel.  
 
De grande finale vandaag is een fantastisch 5 gangen diner in het met een Michelin ster bekroonde restaurant Noble Kitchen. 
 
Voor die spelers die pure luxe, verwennerij, culinaire hoogstandjes, service, kwaliteit en echte klasse weten te herkennen en 
waarderen. Ontmoet hier je echte gelijkgestemden! 
Dit is niet zomaar een golfdag.... dit is een pure belevenis....! 
 
Aantal deelnemers: max. 12 
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Deze keer houden wij geen rekening met balans dames/heren zoals gebruikelijk op onze 
arrangementen. Vol is vol.  
 
Programma: 
10.00 uur:  ontvangst in Café Bernardus met koffie en gebak 
11.30 uur:  aanvang golfronde 
16.00 uur:  binnenkomst flights/after golf 
19.00 uur:  diner 
 
Tevens inbegrepen in het daymembership: 

o Koffie bij driving range en bij de receptie (beide open vanaf 09.00 uur) 
o Trolleys 
o Faciliteiten zoals kleedkamer met Finse sauna en stoombad, outdoor zwembad, tennisbaan, fitness 
o Indien ruimte op de baan mogelijk om nog extra holes te lopen na de golfronde 

 
Extra informatie: 

o Koffie bij driving range en bij de receptie (beide open vanaf 09.00 uur) 
o Buggy tarief Euro 50,00 (Bernardus kent geen handicar regeling) 
o Café Bernardus open vanaf 10.00 uur 

NB: 
Deze dag zal alleen plaatsvinden als er geen (cq minimale) restricties zijn mbt Covid-19. Mocht het niet door kunnen gaat dan 
ontvangt u uw betaling terug. 

Arrangement Euro 299,00 bestaande uit: 

Woensdag 7 juli 2021 

Daymembership  

Flight4You attentie 

Ontvangst in Café Bernardus met kop koffie/thee en heerlijk gebak 

Gedurende de golfronde bij 3 holes een culinaire traktatie 

Price Giving 

Exquise 5-gangen diner Restaurant Noble Kitchen bekroond met een Michelin Ster 

 

excl.: 

- alle persoonlijke drankjes gedurende de dag, after golf en diner 

- alle eventuele persoonlijke extra versnaperingen buiten het arrangement om bijv. borrel garnituur 

 

 


