Golfresort Domaine des Forges
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Rust, ruimte en…
27 holes!

Voor iedere golfliefhebber is Golfresort Domaine des Forges een laagdrempelige
en zeer betaalbare aanrader! Deze topaccommodatie ligt ten westen van Poitiers
in de Poitou Charentes op nog geen dag rijden van Nederland in een streek die is
gezegend met een zacht klimaat met veel zonuren. De accommodatie biedt voor
iedereen wat wils. Naast de driving range en de uitgebreide oefenfaciliteiten
liggen 27 holes in een open, zacht glooiend landschap op u te wachten. De holes
zijn aangelegd in 3 lussen van elk 9 holes.

foto boven
Villa met privé zwembad:
het ultieme vakantiegevoel!

Golfen op 3 keer negen uitdagingen

foto links onder
Een prachtige villa met zicht
op de golfbaan.

De beste manier om de 27 holes golfbaan op 110 hectare ongerept terrein te beschrijven is uitdagend en

foto rechts onder
De kinderen leren er ook golfen.

re greens en ontspannend vanwege de rust en ruimte die de baan biedt. Alle banen starten bij het clubhuis

foto linker pagina
Een uitdagende golfbaan!

u geen GVB, maar wel baanpermissie? Ook dan bent u van harte welkom bij Golf Des Forges. Nog helemaal

ontspannend. Uitdagend door de vele glooiingen, waterpartijen, bunkers en de schitterende, onvoorspelbaen kennen een verschillende moeilijkheidsgraad. Wel zo prettig voor de minder geoefende speler. En heeft
geen of weinig ervaring met golfen? Een Engelse Pro helpt u graag op weg met het ‘ Give Golf A GO’ - arrangement. Voor slechts € 99,- leert u in 5 lessen de basisbeginselen van het golfen.
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reizen
foto boven
Een bezoek aan de nabij gelegen
stad Poitiers is de moeite waard.
foto onder
Château des Forges.

Omgeving
Vergeet trouwens niet om tijdens een bezoek aan het golf
resort ook de omgeving te verkennen. De natuur is werkelijk
schitterend en ook culinair gezien heeft de streek veel te bieden. Geniet van een eenvoudig diner bij een Ferme Auberge,
zoek de luxe op in een nabij gelegen château of bereid in uw
eigen villa een heerlijke maaltijd met verse streekproducten als
geitenkaas, escargots of lamsvlees.

Leven als god in Frankrijk!
Er zijn al veel Nederlanders die inmiddels een eigen villa hebben op het domaine. Zij vieren hier zelf vakantie en/of hebben
de villa’s in de verhuur. Op deze droomlocatie zijn ook nog
enkele villa’s te koop en daarnaast wordt er in de toekomst nog
een nieuw project gerealiseerd. Geïnteresseerd? ‹
Kijk voor meer informatie op www.golfvillafrance.com

Voor jong en oud
Ook jonge golfliefhebbers kunnen terecht op Golf des Forges.

Lezersaanbieding

In de zomervakantie worden er voor kinderen van 7 t/m 15
namelijk speciale kidsclinics georganiseerd. Een Nederlandse pro
laat ze in vijf ochtenden kennismaken met golf, waarna er iedere
middag ook nog twee uur lang andere, sportieve activiteiten op
het programma staan. Een ideaal scenario voor ouders! U slaat ’s
morgens om tien uur af terwijl uw kroost aan de les begint, gaat
vervolgens gezellig samen lunchen en ‘s middags speelt u weer
negen holes. Het is geweldig om te zien hoeveel progressie ze
maken in één week!

Meer dan golf alleen
Uw vakantie begint al als u uw luxe en sfeervol ingerichte vierof zespersoons villa binnenstapt, omgeven door een riante
foto boven
Luxe villa’s rondom de golfbaan net
naast het dorpje les Forges.

tuin met schitterend terras en eigen parkeerplaats. Een aantal

foto onder
Culinair genieten op het terras bij het clubhuis

privé zwembad. Voor een lekkere lunch of heerlijk diner kunt u

villa’s kijkt uit over de baan en sommige hebben zelfs een
terecht in het clubhuis waar het sfeervolle restaurant La Bergerie

WELKOM OP GOLFRESORT DOMAINE DES FORGES
• Een week verblijf in een luxe villa (aankomst en vertrek op zaterdag)
•	Topservice (opgemaakte bedden en handdoeken) en een
eindschoonmaak
•	Golf weekpas (onbeperkt gebruik van de 27 holes golfbaan en alle
oefenfaciliteiten)
•	Drie gangen diner in restaurant La Bergerie en een heerlijke fles wijn
(vooraf te reserveren)
Per persoon: € 335,00
(op basis van 2 personen in een villa)
Per persoon: € 257,50
(op basis van 4 personen in een villa met 2 slaapkamers en 2 badkamers)
Golfresort Domaine des Forges
79340 les Forges, Frankrijk
Tel: 0033-54 96 99 177
E-mail: info@golfdesforges.com
www.golfdesforges.com

gevestigd is. Naast het clubhuis zijn er verder een verwarmd
buitenzwembad met comfortabele ligbedden, een jeu-de-boulesbaan, een tennisbaan, tafeltennistafels en een fietsverhuur te
vinden. Uiteraard is het ook mogelijk om bij de receptie en in de
pro-shop golfclubs, trolleys en buggy’s te huren.
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Deze aanbieding is te reserveren voor de periode:
4 september tot en met 24 december 2010.
Graag reserveren o.v.v. Thuis Special.
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere
acties/ aanbiedingen van Golfresort Domaine des Forges.
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