UITNODIGING LADIES GOLF 2-DAAGSE

HOTEL GOLF DE PIERPONT

Hotel Golf De Pierpont is een landhuis dat wordt omringd door zijn eigen
pittoreske golfbaan in Les Bons Villers ten zuiden van Brussel.

Beste dames,
Ook dit jaar wil de Ladies Commissie 2 mooie golfdagen organiseren in een
rustige, sfeervolle omgeving.
De reis vindt plaats op dinsdag 1 en woensdag 2 juni 2021.
We reizen met eigen vervoer naar Hotel Golf de Pierpont, Chemin Grand
Pierpont 1, te 6210 Les Bons Villers.
Carpoolen wordt aangeraden.

In de prijs zijn inbegrepen:

●
●
●
●

1 overnachting
1 ontbijtbuffet
2 x greenfee
1 x 3 gangen menu op dag van aankomst

Bij het 3 gangen menu wordt rode en witte wijn, spa blauw en spa rood
geschonken.
Op dag 2 wordt er na de golfwedstrijd een knapperige kipsalade + spa
blauw en spa rood geserveerd.
Drank buiten het diner zijn voor eigen rekening.
● Een buggy kost € 33,00 per dag. Niet inbegrepen.
● Voor dag 2 kan men een lunchpakket bestellen.
● Prijs van een lunchpakket: € 7
Indien u hiervan gebruik wenst te maken gelieve dit te vermelden via de
inschrijving in de wedstrijdkalender 2021 bij ‘opmerking’.
De parking is gratis.
Prijzen van de slaapkamers:
Twin Room: € 235.-- p.p.
Single Room: € 249.-- p.p. (beperkt beschikbaar)

Inschrijvingen:
U kunt zich inschrijven via de wedstrijdkalender 2021 met vermelding van
de gewenste kamer en eventuele kamergenoot, buggy en lunchpakket.
De inschrijving eindigt op 1 mei 2021.
De inschrijving is pas definitief wanneer het volledige bedrag is
overgemaakt voor 5 mei op bankrekeningnummer:
RABOBANK: NL59RABO0106760297 t.n.v. A.T.H. Scharis

Let op: eventuele annulering van deelname kan gevolgen hebben op de
geoffreerde kostprijs.
Wees er snel bij! Enkel de eerste 20 inschrijvingen gaan mee.

Bij onvoldoende inschrijvingen mogen golfvriendinnen, die geen lid zijn van
GCM of GCL, zich ook inschrijven.
Hier is een meerprijs voor van € 25.— p.p.

Onze golfreis gaat enkel door indien de COVID19 maatregelen het
toelaten. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen graag via volgende e-mailadressen:
Angelien.scharis@home.nl
info@tinapiano.com
ladiescommissie@golfclubmaastricht.nl

Namens de Ladiescommissie,
Angelien Scharis en Tina Piano

