T.a.v alle Dousbergdames

Beste dames,
We misten dit jaar al heel wat mooie momenten samen en daarom komt de
Ladiescommissie met een voorstel. Voor het eerst -sinds de bouw van het nieuwe
clubhuis- gaan de Dousbergdames samen op een tweedaagse golfuitstap.
De reis vindt plaats op dinsdag 22 en woensdag 23 sept 2020.
We reizen met eigen vervoer (1u45’) naar Hotel VESPER in het Wüppertal Sprockhoven https://www.golfhotel-vesper.de/golf.html
Uiteraard kunnen we, wanneer we weten wie meegaat, het vervoer onderling regelen.

De twee golfbanen – die in het heuvelachtige beschermde natuurgebied van het
Felderbachtal liggen - zijn uitdagend en vragen elk een andere aanpak.

Hotel Vesper, met zijn eigen
wandelwegen en nieuwe aanplant,
is fraai gelegen en biedt een heerlijk
terras waar je na het golfen kunt
genieten van allerlei geserveerde
drankjes en Duitse lekkernijen. In de
luxe kamers geniet je van de rust en
de groene omgeving na een fijne
uitdagende golfdag.
(terrein te vergelijken met Henri-Chapelle)

ladiescommissie@golfclubdemaastrichtsche.com

T.a.v alle Dousbergdames

Het door ons samengestelde arrangement bestaat uit :
▪
▪

▪
▪

▪

1 x overnachting
1x deelname aan het luxe ontbijtbuffet (max 10p/tafel)
2 x Green Fee + Buggy (HCP <36)
1 x 3-Gangen Menu of dinerbuffet (beslissing van de chef) (max 10p/tafel)
Drankenforfait berekend aan 20€ pp

Kostprijs (na offerte van het hotel en op basis van deelname van 10 dames)
€ 255,00 p.p. Komfort eenpersoonskamer

18M2

€ 248,00 p.p. Panorama-tweepersoonskamer 32M2
€ 285,00 p.p. Panorama-eenpersoonskamer
Wanneer er meer/minder dames inschrijven kan er een lichte verandering in de kostprijs plaatsvinden.
(de 2eGF is nl berekend op het aantal deelneemsters)

ladiescommissie@golfclubdemaastrichtsche.com
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Deelname- en betalingsmodaliteiten:
▪

Deelname voor 10 Juli kenbaar maken via inschrijving op de
wedstrijdkalender met vermelding van gewenste kamer en evt
kamerpartner

▪

Na mededeling van exacte kostprijs, betaalt u uiterlijk op 23
Augustus.

Belangrijk!!!!
Annuleren van uw deelname na 23Aug brengt heel wat organisatorische problemen
mee en heeft een financiële impact op de kostprijs van de deelnemers.
Gelieve dus enkel in uitzonderlijke gevallen te annuleren.

Hebben jullie nog vragen, mail dan gerust naar ondervermeld email-adres. We
beantwoorden ze graag zodat iedereen over voldoende informatie beschikt.
Verder hopen we op een talrijke opkomst zodat we, als dousbergdames, allemaal
samen, er een gezellige 2-daagse kunnen van maken !!!!!

Golfgroetjes,

vanwege het Ladiescomité GCM & Ladiescaptain GCL

ladiescommissie@golfclubdemaastrichtsche.com

