
GRENSVERLEGGENDE SINGLES 
KIEZEN VOOR FLIGHT4YOU!

Al bijna 20 jaar onbetwist de Nummer 1 
in golfreizen voor alleengaanden /singles. 
Flight4You richt zich, naast de gebruikelijke 
golfdagen en reizen naar bekende locaties 
als Spanje, Portugal en Frankrijk, nu ook 
op de meer exclusieve en bijzondere 
bestemmingen. De vraag naar deze reizen is 
sterk groeiende, er is een groep deelnemers 
die veelvuldig reist en staat te trappelen 
naar bijzondere en “verder weg” golfreizen. 

De eerste reis in deze categorie heeft vorige 
maand plaatsgevonden, naar het luxe Costa 
Navarino Golf Resort in Griekenland, in de Pelop-
onnesos, aan de Ionische Zee. Een meer dan klasse 
bestemming, waar je als gast alleen maar onder-
gedompeld wordt in opperste luxe en comfort 
en speelt op 2 golfbanen van wereldklasse. De 
Bay Course, volledig aan zee is een ware test en 
verwenning voor iedere golfer. De (zeer bereisde) 
deelnemers spraken alleen maar in superlatieven 
over deze bestemming: “een pareltje, “banen in 
mijn top-3”, “ik wil snel terug”. De combinatie met 

de leuke kleine Griekse plaatsjes aan zee, waar je 
heerlijk op het strand geniet van verse vis en een 
mooi glas wijn, maken dit geen vakantie doch een 
unieke beleving!

De deelnemers aan deze Singlereizen bevinden 
zich allemaal in dezelfde fase van het leven en 
genieten van eenzelfde levensstijl, de binding 
in de groep is dan ook groot. Men treft alleen 
maar gelijkgestemden en ervaart met elkaar een 
prachtige, unieke en zeer gezellige golfweek.

De volgende bijzondere reis in deze categorie die 
op het programma staat vindt plaats in Februari 
2020. Dan is Thailand, Hua Hin, de Koninklijke 
badplaats van weleer de bestemming. Met keuze 
uit wel 8 golfbanen, verblijf in het aan zee gelegen 
vijfsterren Anantara Hua Hin Resort & Spa. Een 
hotel in een weelderige tropische tuin net buiten 
het centrum van het stadje. Gedurende deze reis 
speelt u o.a. een rondje golf op de bekende banen 
Banyan Golf Club en de uitdagende baan Black 
Mountain. Deze reis leent zich natuurlijk uitstekend 

om te verlengen met wat extra stranddagen of een 
cultureel bezoek aan Bangkok voor uw terugreis 
naar Nederland. Vluchten zijn met KLM, en u heeft 
als deelnemer keuze uit vliegen in de  Economy of 
Businessclass.

Naast deze reizen, biedt de menukaart van  
Flight4You in 2019 nog een keur aan andere 
bestemmingen, zoals in september een reis naar 
het bijzondere  Donegal,  in het noorden van  
Ierland. Hier speel je op 3 daadwerkelijk prachtige 
en uitdagende links banen, met verblijf je in een 
hotel direct aan zee. Ierland zoals Ierland bedoeld 
is, waarbij een diner in een authentieke lokale pub 
de ervaring compleet maakt.

Verder dit najaar reizen naar zuid Spanje en 
Portugal, zoals de zeer gewilde en bekende kerst 
en jaarwisseling weken, immers wat is er leuker dan 
met een groep enthousiaste sportieve singles de 
jaarwisseling in de Algarve te vieren? Compleet 
met oliebollen, ook dat nog! 

U bent meer dan welkom, neem contact op 
met info@flight4you.nl, of kijk op de site voor 
de kalender www.flight4you.nl.
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