
GOLFREIZEN VOOR ALLEENGAANDE 
GOLFERS: FLIGHT4YOU NATUURLIJK!
Dat doen waar we zo goed in zijn... 
aantrekkelijke golfreizen organiseren voor 
alleengaande golfers... we hebben ons in 
moeten houden de afgelopen maanden... 
Maar we zijn positief en bereiden ons vol 
energie voor op de weer vele mooie reizen 
die aanstaande zijn.

Flexibiliteit, coulance en begrip voor onze 
deelnemers worden zeer gewaardeerd merken wij 
aan al onze deelnemers die hun reis dit jaar niet 
door hebben zien gaan. Maar die net zo positief 
zijn als wij getuige de vele aanmeldingen voor onze 
Kerst en Jaarwisseling reis in Portugal, de Algarve 
alsmede de vele  reserveringen voor de reizen naar 
Spanje, Cyprus en Griekenland in 2021. 

En deelnemers die nog wat twijfelen maken gebruik 
van onze vrijblijvende mogelijkheid tot inschrijving. 
Durf  je op het laatst toch niet mee dan zit je 
nergens aan vast. Meer weten over deze optionele 
boekingen? Contact ons!

Portugal, Algarve is code geel en daar heerst rust 
en kalmte en is het heerlijk verblijven, genieten van 
de het aangename klimaat (je bent de hele dag 
in de buitenlucht, dus erg veilig) en de prachtige 
golfbanen. Voor de Jaarwisseling nog slechts 

een paar plaatsen beschikbaar en ook nog tegen 
aantrekkelijk vluchttarief. De oliebollen staan klaar 
naar goede Flight4You traditie! Ga jij mee?

Flight4You, al 20 jaar de onbetwiste nr. 1 in 
golfreizen voor alleengaande golfers, is een 
professionele organisatie waarbij perfectie en 
kwaliteit van de arrangementen voorop staat 
maar tegelijkertijd heerst binnen de groepen een 
amicale en geanimeerde stemming mede door 
het ontzorgende en bindende optreden van de 

enthousiaste reisbegeleider en voelen deelnemers 
zich al snel echt thuis. Het is een concept dat 
aanspreekt: men verblijft in een luxe en mooie 
entourage in een aangenaam klimaat en ontmoet in 
de groepen échte gelijkgestemden, reisgenoten die 
op dezelfde wijze van het leven genieten en waarbij 
golf de bindende factor is.

U bent meer dan welkom, neem contact op met 
info@flight4you.nl, tel. 0297531322, of kijk op de site 
voor de kalender www.flight4you.nl.

De Flight4You kalender biedt weer vele aantrekkelijke arrangementen met, zoals je van 
ons gewend bent, de meest prachtige banen:

2020:
21 – 27 dec. Algarve, Lagos, Kerstreis
27 dec – 3 jan. Algarve, Lagos, Jaarwisseling reis

2021:
7 febr. – 13 febr. Fuengirola, Winter Zon week
15 febr. – 21 febr. Marbella, VIP Reis Spain Finest
13 maart – 20 maart Cyprus, Combi Noord-Zuid reis
3 mei – 10 mei Costa de la Luz, Hilton Double Tree Islantilla
29 mei – 5 juni Griekenland, Peloponnesos, Costa Navarino
4 juli – 9 juli Ierland, Enniskillen
4 okt. – 11 okt., Costa del Sol, Alcaideisa
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