
ALLEENGAANDE GOLFERS KIEZEN 
VOOR FLIGHT4YOU
En ze staan te trappelen in hun golfschoenen om weer en route te 
gaan nu het langzamerhand weer mag. 

Op de kalender van Flight4You, al 20 jaar de onbetwiste nr. 1 in Golfreizen voor 
Alleengaanden Golfers, staan weer vele aantrekkelijke arrangementen, van 
golfdagen en -weekends in Nederland, tot vele bestemmingen in Europa, o.a. 
Noord-Frankrijk, Spanje, Portugal. 

DEZE ZOMER:
• Shortbreak St. Omer, Noord-Frankrijk 5 - 9 juli
• Golfdag Bentwoud, 25 juli
• Weekend Zuid-Limburg, Brunssummerheide 2 - 3 augustus

In het najaar gaan we weer naar onze favoriete en luxe bestemmingen zoals:
• Spanje, Costa de la Luz, Hilton Double Tree Islantilla 28 september - 5 

oktober
• Spanje, Costa del Sol, Aldiana Alcaidesa 7 - 14 oktober
• Spanje, Cadiz, Novo Sancti Petri 13 - 20 november

En de Flight4You uitsmijter zijn altijd de zeer gewilde reizen tijdens de feest-
dagen in het aangename klimaat en golfparadijs van de Algarve in het authen-
tieke havenplaatsje Lagos:
• 21 - 27 december Kerst Golf reis 
• 27 december - 3 januari Jaarwisseling Golf reis compleet met oliebollen 

Voor volgende jaar staan er ook al weer mooie bestemmingen in het 
programma zoals Cyprus, Spanje, Griekenland. 

Flight4You 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.
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