Gol nitiaties
Gol nitiaties Voor Bedrijven/Organisaties
Prijzen zijn steeds op basis van groep van 10 personen (excl. BTW )
- inclusief genomineerd brevet van gol nitiatie voor iedere deelnemer
- gebruik van clubs en ballen inbegrepen
- 30 dagen op voorhand vast te leggen
The Majors (Prijs: 1000 €)
- ontvangst om 10 uur met kof e en ontbijtkoeken
- initiatie golf van 10u30 tot 12u30 door de Pro
- middagmaal: voorgerecht, hoofdschotel, kof e, aangepaste wijnen (2 gl/pp)
inbegrepen
- initiatie golf van 14 u tot 16 u door de Pro
- om 16 uur kof e met gebak
Early Bird (Prijs: 750 €)
- ontvangst om 10 uur met kof e en ontbijtkoeken
- initiatie golf van 10 u 30 tot 12 u 30 door de Pro
- middagmaal: voorgerecht , hoofdschotel , kof e , aangepaste wijnen (2 gl/
pp) inbegrepen
Noon special (Prijs: 750 €)
- middagmaal : voorgerecht , hoofdschotel , kof e , aangepaste wijnen (2 gl/
pp) inbegrepen
- initiatie golf van 14 u tot 16 u door de Pro
- om 16 uur kof e met gebak
Early Evening (Prijs: 750 €)
- initiatie golf van 16u tot 18u door de Pro
- vanaf 18u: aperitief van het huis
- diner: voorgerecht, hoofdschotel, kof e en aangepaste wijnen (2 gl/pp)
inbegrepen
Afternoon delight (Prijs: 375 €)
- initiatie golf van 14 u tot 16 u door de Pro
- om 16 uur kof e met gebak
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Simple morning (Prijs: 375 €)
- ontvangst om 10 uur met kof e en ontbijtkoeken
- initiatie golf van 10 u 30 tot 12 u 30 door de Pro

Tarieven gol nitiaties zonder Catering (exl. BTW)
Vanaf 10 personen per persoon

1,0 uur:
1,5 uur:
2,0 uur:

17 €
23 €
30 €
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Andere initiatie formules voor rma's, scholen, stad Gent ter
beschikking op het secretariaat

