
Golftrip 

De Parels van Parijs 
 

EEN  UNIEKE  ERVARING 

 

Droom jij wel eens over de meest mooie golfbanen? 

Gelegen op de prachtigste plekken…….  

Holes spelen waarbij je al je golfskills nodig hebt……..  

Waar de poort voor de meeste mensen gesloten blijft….. 

Maar waar, áls je er dan bent,   je iets heel bijzonders 

ervaart…… 

              

Soms worden dromen werkelijkheid. 



DE  BELEVENIS 

Drie topbanen spelen in de buurt van Parijs.  

      - De nummer 1 van continentaal Europa 

      - De nummer 3 van Frankrijk 

      - De 2018 Ryder Cup baan 

Stuk voor stuk bijzondere golfbanen die niet zomaar voor iedereen toegankelijk zijn. Tijdens de 

ronde begeleiden we je in het bepalen van de beste strategie om dergelijke golfuitdagingen te lijf 

te gaan.  Ontbijten en dineren doen we in sfeervolle hotels aan de baan.  

 

 

 

 

              

HET  PAKKET 

• 3 overnachtingen met ontbijt 

• 3 greenfees  

• 3 diners 

• 1 lunch op Fontainebleau 

• Rondebegeleiding door Jelle & Raymond 

• Thema-lessen &  warming up 



DE  BANEN 

Les Bordes 

 

  

Op dit ruim 560 hecare groot landgoed in het hart van de Loire vallei zijn we 

gast van Baron Marcel Bich’s Les Bordes. Een fantastische omgeving middenin 

de pure natuur. Met zorg ontwierp architect Robert von Hagge een prachtige 

golfbaan, inmiddels zorgvuldig tot in de perfectie gerijpt. Zijn creatie, een eer-

betoon aan de visionaire baron staat al zes jaar op de eerste plaats van de top-

banen van continentaal Europa. 

Om te genieten van deze uitdaging en de complexiteit van deze sport in zijn 

mooiste, meest ongerepte vorm, op banen die de verbeelding van 's werelds 

beste golfers vangen ... Dit is een voorrecht dat alleen die bij Les Bordes zullen 

kunnen proeven. 

“It should unquestionably, undeniably, be in anyone’s top five courses in the world.”  

— Golf World Magazine 

 



              DE  BANEN 

Fontainebleau 

  

In de bossen van Fontainebleau ligt een van de oudste banen van Frankrijk, 

ontworpen door maakt door de Fransman Julien Chantepie, redesigned in 

1920 door Tom Simpson. Het is indrukwekkend om te golfen in de sfeer van 

dit oude keizerlijke jachtgebied. De smalle fairways zijn begrensd door 

verschillende soorten bomen, zoals dennen, zilverberken, wilde kersen, 

beuken en eeuwenoude eiken.  

De 103 bunkers, prachtige doorkijkjes en natuurlijke begrenzingen maken de 

baan zo aantrekkelijk. En, afhankelijk van het seizoen, wacht je hier een 

symfonie van kleuren en de geuren van de natuur. 

 

Vanwege de zandgrond is de baan perfect speelbaar in iedere weers-

omstandigheid. Het clubhuis, gebouwd in Normandische stijl, is versierd met 

fresco's van bomen geschilderd door Paul Tavernier, lid van de school van 

Barbizon. Een geweldige traditionele golfclub! Veel golfers beschouwen 

Fontainebleau als een van de beste banen in Europa. 

In 2001 werd de baan door de lezers van het Golf European magazine,  

verkozen als nummer 1 in Frankrijk (inmiddels nr 3). 



DE  BANEN 

Le Golf National 

Rond 1980 bedacht de Franse Golf Federatie dat ze een eigen golfbaan wilde. 

Architect Hubert Chesneau mocht in 1987 aan de slag en in 1990 werd dit 

meesterwerk geopend. Aangepast aan de wensen en vereisten van de 

European Tour waardoor de baan al vaak gastheer was van het Frans Open en 

andere internationale tournooien. 

Maar wat het meest tot de verbeelding gaat spreken is dat we spelen op het 

slagveld van de Ryder Cup ! Op deze Albatross Course wordt in september 

2018 de belangrijkste golfwedstrijd gehouden die er bestaat. De baan gaat 

enkele weken na ons bezoek gesloten worden om volledig te prepareren voor 

dit (na Olympische Spelen en WK voetbal) grootste sportevenement ter 

wereld. Op deze plek gaat historie geschreven worden. 

“The Ryder Cup, where legends are forged” 



DE   DETAILS 

 Arrangement “De Parels van Parijs” o.b.v. eigen vervoer is inclusief:  

• 3 overnachtingen in een standaard 2- of 1-

persoonskamer met tuin-/landzicht. 

• Verzorging o.b.v. Logies & Ontbijt  

• 3 Greenfees: 1x op Les Bordes Old Course, 

1x op Golf de Fontainebleau en 1x op de Al-

batros Course van Le Golf National  

• Onbeperkt oefenen op Les Bordes, een mini-

shotgun start incusief lunch op Golf de Fon-

tainebleau, en ballen om in te slaan, gebruik 

push trolley op Le Golf National  

• Maaltijdplan: aanvullend op de basis ver-

zorging van Logies & Ontbijt voor beide ac-

comodaties:  

• Inclusief 1x een diner op woensdag 23 mei 

2018 in het restaurant van Les Bordes 

(exclusief drank)  

• Inclusief 2x een 3-gangen diner op donder-

dag 24 mei 2018 en vrijdag 25 mei 2018 in 

het restaurant van het Novotel Saint Quen-

tin Golf National (exclusief drank)  

 

De prijs voor het bovenstaande 4-daagse golfarrangement:  

Standaard 2-persoonskamer bij verblijf met 2 personen € 1375,- p.p. (bij min. 16 deelnemers) 

1-Persoonskamer toeslag € 202,- p.p.  

Alle bovengenoemde prijzen zijn 

exclusief:  

• Administratiekosten: € 25,00 

per factuur  

• Calamiteitenfonds: € 2,50  

• De kosten voor buggies of trol-

ley’s op de golfbaan (ter plaatste te 

reserveren en te voldoen – tenzij an-

ders aangegeven)  

• Reis- en/of annuleringsverze-

kering.  



Exclusieve Golftrip  “de Parels van Parijs”  23 t/m 26 Mei 2018 

Inschrijfformulier 

Arrangement reservering 

O          Reis  € 1375,= p.p. (o.b.v. gedeelde 2-persoonkamer). Kamer deel ik met:   ………………………………... 

O          Ik reis alleen;  € 202,= 1 persoonskamer toeslag 

De reissom is inclusief: 

3 overnachtingen in een standaard 2- of 1-persoonskamer met tuin-/landzicht , Verzorging o.b.v. Logies & Ontbijt  

3 Greenfees: 1x op Les Bordes Old Course, 1x op Golf de Fontainebleau en 1x op de Albatros Course van Le Golf National  

Inclusief: onbeperkt oefenen op Les Bordes, een mini-shotgun start incusief lunch op Golf de Fontainebleau, en ballen om in te slaan,  en een 

“push trolley” op Le Golf National , thematische lessen en baancoaching. 

Maaltijdplan: aanvullend op de basis verzorging van Logies & Ontbijt voor beide accomodaties:  

- Inclusief 1x een diner op woensdag 23 mei 2018 in het restaurant van Les Bordes (exclusief drank)  

- Inclusief 2x een 3-gangen diner op donderdag 24 mei 2018 en vrijdag 25 mei 2018 in het restaurant van het Novotel Saint Quentin Golf 

National (exclusief drank)  

De reissom is exclusief: 

Vervoer v.v. , Administratiekosten € 25,00 per factuur, Calamiteitenfonds: € 2,50 ,  kosten voor buggies of trolley’s op de golfbaan (ter 

plaatste te reserveren en te voldoen – tenzij anders aangegeven), reis- en/of annuleringsverzekering  

Plaats:                                                            Datum:    Handtekening: 

 

 

 

Stuur dit formulier ZSM  ingevuld naar info@golfconsult.nl . Ook voor vragen bereikbaar.  

Jelle Tarnoczy  &  Raymond Stoop 

 

Deelnemer 1    Deelnemer 2   
Voorletter(s) M/V   Voorletter(s) M/V   
Eerste voornaam in pas-
poort   

Eerste voornaam in pas-
poort   

Roepnaam    Roepnaam   

Achternaam in paspoort    Achternaam in paspoort   
Geboortedatum    Geboortedatum   
Handicap    Handicap   
Adres    Adres   
Postcode/plaats    Postcode/plaats   
Telefoon privé    Telefoon privé   
Telefoon mobiel    Telefoon mobiel   
E-mail adres    E-mail adres   
Polo maat  Polo maat  

mailto:info@golfconsult.nl

