
Alle SingleGolfers.nl reizen worden met partner
Golftime,onderSGR-garantie,georganiseerd.

Het golfweekend België is het meest
populaire event. Inmiddels staan La
Tournette en Pierpont jaarlijks op ons
programma.

30&31 Juli

weekend belgiëweekend duitsland
Golfweekend Duitsland, met golf op
Osnabrück Dütetal en Artland. Verblijf
inhotel Idingshof.Max24plaatsen

11 & 12 juni

Deelnemers zeggen:

gemiddelde

waardering
4

Prachtig concept, aangenaam en goed verzorgd
metbetrokkenheid. Ga zodoor –Bart (Lagos2019)

Heerlijke golfweek gehad in een ontspannen
ambiance met enthousiaste mede single golfers,
die zowelopdebaanalsbijhole 19 zorgdenvooreen
leukesfeer. –Ernest (Frankrijk2021)

Fijne golfweek gehad met een heel leuk
gezelschap ineengezelligeenontspannen
sfeer. Genoten van de golfweek in
Turkije, heerlijk weer, hele mooie
golfbanen, prima hotel en gezellige
groep. -Rinie (Turkije2020)

Ik hebgenoten vandemooie banen in het prachtige
landschap, de stijlvolle verblijven en de gezellige
medegolfers! –Gertie (weekendBelgië2021)

Een heerlijke week in een prachtige omgeving met
vooral gezellige mensen op twee pittige banen.
Mooieervaringenvoor herhaling vatbaar.
Jack (Italië- aug. 2019)

Golfzoalsgolfgespeeldmoetworden:mooiebanen,
aangenaamgezelschapeneenperfecte 19ehole!
Raan (Ierland- juni 2018)

Zet een stel fijne mensen met een gezamenlijke
passie golf bij elkaar in eenmooi landmet prachtig
weer op een schitterende locatie, en je hebt alle
ingrediënten voor een zeer geslaagdegolfvakantie.
Hans (Portugal okt.2021)
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Dé organisatie voor golf spelende
singles en sportsingles.
• Golfreizen in Europa,
• 15 golfevents per jaar in Nederland,
• Online andere leden ontmoeten via
SingleGolfers.nl.



Golfweekmet verblijf in het sfeervolle
en gezellige resort met 2 zeer goede
18 holes golfbanen direct voor de
deur. 5 keer golfen op 4 verschillende
banen.

10 - 17 oktober

El rompido - Spanje

6-daagse golfreis Rome. Naast golfen
ook cultuur en genieten van heerlijk
eten & drinken. Dat is La dolce vita in
Italië.

14 -19 september

Rome - Italië
4-daagse golftrip naar Ierland, een
mekka voor de echte liefhebber. Golf
op Killeen Castle, Knightsbrook én
Laytown&BettystownLinksGolf.

18-21 mei - ierlandNuevo Portil - Spanje

Extra voorjaarsreis naarNuevoPortil in
Andalusië, Spanje. Golfweek met golf
op4verschillendegoedebanen in leuk,
ongedwongen gezelschap van andere
singles.

18 - 25 april

Kĳk voor meer
reizen op de website


