
GROEPSUITJES 

Onze prachtige golfbanen, natuur en faciliteiten bieden 
oneindig veel mogelijkheden. Iedereen is bij ons van 
harte welkom om buitengewoon te komen genieten. 
Van jong tot oud, van geoefende golfer tot fungolfer. 
Bij ons kan het allemaal. 

Golfactiviteiten
Natuurlijk kun je bij Golf4All Harderwijk terecht voor 
allerlei golfactiviteiten. Denk aan een golfclinic onder 
leiding van onze golfpro’s, verschillende vormen fungolf 
(footgolf, shortgolf en flinggolf) of een toernooi voor 
geoefende en/of niet-geoefende golfers. Je zegt het 
maar. Vanaf 10 personen stellen wij een compleet 
activiteitenprogramma op maat samen. Jouw eigen 
ideeën nemen we daar graag in mee.

Wil je meer dan alleen golfen
Wil je de activiteiten bij Golf4All Harderwijk combineren 
met bijvoorbeeld een bezoek aan Harderwijk, het 

Dolfinarium of Walibi World? Of een ander sportief 
onderdeel toevoegen aan je programma, zoals zeilen, 
sloepvaren, quad rijden of paintballen? Dat regelen we 
graag voor je en we kunnen gezamelijk een afwisselend 
programma voor je samenstellen. 
 
Brasserie
In onze gastvrije brasserie en zalen kan je terecht voor 
je groepsactiviteiten. Je kunt hier met groepen heerlijk 
lunchen of dineren. Onze kok kan in overleg een speciaal 
menu samenstellen en bijzondere gerechtjes maken 
voor tussendoor. Ook een uitgebreide koffietafel of high 
tea behoren tot de mogelijkheden. De culinaire invulling 
wordt volledig afgestemd op jouw wensen, gezelschap 
en programma. 

BEN JE OP ZOEK EEN VERRASSEND GROEPSUITJE EN EEN MOOIE LOCATIE VOOR EEN ONVER GETELIJKE DAGJE 

UIT MET VRIENDEN, FAMILIE, VERENIGING OF PERSONEEL? KOM DAN LANGS BIJ GOLF4ALL HARDERWIJK!

PLUVIERENWEG 5 • 3898 LL ZEEWOLDE (NABIJ HARDERWIJK) • (0320) 28 81 85 • INFO@GOLF4ALL-HARDERWIJK.NL • WWW.GOLF4ALL-HARDERWIJK.NL
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Uitgebreide golf- en oefenfaciliteiten
Op onze mooie 18 holes golfbaan is volop ruimte voor 
het organiseren van activiteiten voor geoefende golfers. 
De baan heeft een A-status, daagt spelers van elk niveau 
uit en kent onder meer een unieke eilandhole.

De apart gesitueerde 9 holes (Par 3) shortgolfbaan en 
driving range zijn toegankelijk voor iedereen. Samen met 
de oefengreen en bunker zijn ze bij uitstek geschikt voor 
groepsactiviteiten. Onder leiding van de enthousiaste 
golfpro’s van onze golfschool kun je bijvoorbeeld een 
clinic organiseren waarin deelnemers de basis van het 
swingen, putten en chippen leren. Aansluitend loop je 
een rondje op de shortgolfbaan of speel je een spelletje 
flinggolf of footgolf. We hebben een aantal leuke en 
uitdagende programma’s voor handen, maar breng 
vooral ook je eigen ideeën in. Niets is ons te gek!

Kennismaking en vrijblijvende offerte
Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden 
voor een verrassend dagje uit bij Golf4All Harderwijk? 
Neem dan contact op en kom langs voor een nadere 
kennismaking. We laten je onze prachtige faciliteiten zien 
en ambiance beleven. Op basis van je wensen en onze 
mogelijkheden stellen we een programma voor je samen 
en maken we een vrijblijvende offerte.

Kijk voor voorbeeldarrangementen en prijzen op de aparte 
tarievenlijst van Golf4All Harderwijk of bezoek onze website.

Golfen voor iedereen 
Golf4All Harderwijk biedt golfplezier voor iedereen! 
Van geoefende golfers en minder-geoefende golfers tot 
fungolfers, iedereen is bij ons welkom! 

Kijk op onze website of download de app voor meer 
informatie over onze golfbanen en oefenfaciliteiten.
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B D PBRASSERIE DRIVINGRANGE PARKEERPLAATS 18 HOLES BAAN SHORTGOLF - FOOTGOLF - FLINGGOLF
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SAMEN 
BUITENGEWOON
TE GENIETEN

PRACHTIGE 18 HOLES BAAN VOOR DE GEOEFENDE GOLFER

UITDAGENDE 9 HOLES (PAR 3) SHORTGOLFBAAN

UITSTEKENDE OEFENFACILITEITEN

FUNGOLF (FOOTGOLF, SHORTGOLF EN FLINGGOLF)

GASTVRIJE BRASSERIE MET HEERLIJK ETEN EN DRINKEN 

GOLFSCHOOL OM (BETER) TE LEREN GOLFEN

GEZELLIGE GOLFCLUB HARDERWOLD 

ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN EN GROEPSUITJES OP MAAT


