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Vormgeving: 
SKITTER

Verspreiding: DHL Parcel naar de golfbanen 
in Nederland, vele golfshops en diverse 
hotels.

COLOFON

SINGLES EN ALLEENGAANDE GOLFERS, 
LET OP! ALS JE ALLEEN HET BESTE WILT…
Nederland telt steeds meer enthousiaste 
golfende singles cq alleengaanden die 
graag met gelijkgestemden willen genieten 
van gezellige golfreizen op een mooie 
bestemming met top golfbanen. 

Herkenbaar voor jou? Dan ben je van harte welkom 
bij Flight4You, al bijna 20 jaar de onbetwiste nr 1 
in golfreizen voor singles en alleengaanden die 
in een sfeervolle en comfortabele ambiance met 
echte gelijkgestemden een gezellige en sportieve 
tijd willen doorbrengen. De deelnemers hechten 
waarde aan kwaliteit, stijl, comfort en gezelligheid.  
Er ontstaat in de groepen al snel een harmonieuze, 
gezellige en sportieve sfeer.

Elke bestemming is vooraf geinspecteerd en op 
iedere reis gaat een reisbeleider(ster) mee als 
aanspreekpunt voor de groep en zorgt dat het je 
aan niets ontbreekt en regelt bijv. de leuke typische 
eettentjes ter plekke of een excursie. Flightinde-
lingen vinden plaats op basis van handicap. Iedere 
deelnemer beschikt standaard over een royale en 
luxe kamer voor alleengebruik waar geen toeslag 
meer voor berekend wordt (dit zijn altijd de luxe 
2-persoonskamers). Wil je je verblijf verlengen kan 
dat ook altijd. 

Het is een professionele organisatie waarbij per- 
     fectie en kwaliteit van de arrangementen voorop 
staan. Maar tegelijkertijd heerst binnen de groepen 
een amicale en geanimeerde stemming, mede door 
het bindende optreden van de reisbegeleiding en 
voelen de deelnemers zich al gauw echt thuis. De 
maximale groepsgrootte is 28 personen met een 
streven naar een gelijke verdeling dames/heren. 

Privacy en discretie zijn belangrijk voor Flight4You. 
Er worden nooit foto's en/of filmpjes van de deelne-
mers geplaatst op de Flight4You website of social 
media. Foto's van de golfreizen worden na afloop 
gedeeld via een beschermde omgeving en alleen 
toegankelijk voor de betreffende deelnemers.

Ook dit seizoen kun je hier weer kiezen uit een 
gevarieerd programma aan bestemmingen, zoals 
Ierland, Spanje, Portugal, Griekenland, Marrakech of 
een cultuur/golf trip naar Hongarije. Op onze reizen 
speel je altijd zoveel mogelijk verschillende en top 
golfbanen. 

Naast deze reizen bieden we ook buiten Europa 
reizen aan, bijv. het golfparadijs van Hua Hin in 
Thailand in een prachtig aan zee gelegen hotel.

Traditie is onze bestemming tijdens de feestda-
gen, Lagos in de Algarve in Portugal. Inmiddels is 
Flight4You een bekend gezicht daar en genieten we 
met Kerst en de Jaarwisseling van het aangename 
klimaat en de prachtige golfbanen in de Algarve 
alsmede het gezellige stadje en haventje van Lagos 
waar we vanuit het hotel zo naar toe lopen. 
Naar goed gebruik luiden we het jaar uit met de 
Flight4You Oliebollen Borrel en s avonds maken 
we ons op voor een swingende Jaarwisseling Party. 
Zeer gewilde reizen, wie wil er nu niet lekker weg 
met de feestdagen (combi Kerst en Jaarwisseling 
ook mogelijk!).

Vele alleengaanden zijn u al voorgegaan, het is een 
concept dat aanspreekt: immers, de deelnemers 
verblijven in een luxe en mooie entourage in een 
aangenaam klimaat. Men ontmoet mensen die op 
dezelfde wijze van het leven genieten. Er wordt 
gezamenlijk gegolfd, genoten van culturele uitjes, 
gezamenlijk geborreld en gedineerd en tegelijker-
tijd kan men zich terugtrekken met een boek bij het 
zwembad en even de rust opzoeken. 

Kortom, Flight4You biedt reizen met een extra 
dimensie voor de alleengaande. Kom het zelf 
ervaren, bij Flight4You wacht u een hartelijk welkom. 
Bezoek onze 3D Golfvakanties/Flight4You stand 
op het KLM Open! Je bent van harte welkom en 
wij kunnen je daar alles vertellen en laten zien over 
deze populaire golfreizen voor alleengaanden.
Of neem alvast een kijken op de website:  
www.flight4you.nl.

Registreer je op de nieuwsbrief, zodat je altijd op de 
hoogte bent van de nieuwste reizen!
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