
DOSSIER GOLF WELLNESS

Polen Gdansk
Golf en citytrip

Golfers zullen nietmeteen denken aan een golftrip naar Polen Toch is het een aanrader Troeven Uitstekende nieuwe hotels lekker eten en
perfect onderhouden golfbanen En bovendien is alles tegen meer dan redelijke prijzen Als de golfer ook nog een beetje geïnteresseerd is in

toerisme dan is de Poolse havenstad een boeiende bestemming voor een korte trip

1
Siërra GolfclubhuisGdansk de scheepswerfvan Solidarnosz is nu een museum Malbork het kasteel van de Teutoonse Ridders

De Hanze en speelt veel zand en indrukwekkende bunkers Heel watslechts een boogscheut is naar het verbazingwekkende
de Teutoonse Ridders holes hebben zelfs geen rough maar zijn afgeboord doorkasteel Malbork terecht geklasseerd als Unesco

natuurlijke duinen De baan is vlak en perfect te voet teWerelderfgoed In de Middeleeuwen gesticht door de
spelen Ook hier kun je logeren in luxueuze villa s metRidders van de Teutoonse orde in de vijftiende eeuwWat een levendige stad In de zomer kan het hier
een zwembad De golfbaan is een investering uit Finlandverkocht aan Kazimierz Koning van Polen nadien weerverdraaid druk zijn Gdansk Danzig staat dan ook

Pruisisch geworden Niet voor niks heet dit stukje Polen Meer info via www sandvalleyplop alle programma s van cruises op de Oostzee Niets
Postolowo Gdansk Golf Country Club is in 2008het land van de wandelende grenzennieuws onder de zon in de Gouden Eeuw was er al
verkozen tot beste golfbaan van Polen en prijkte in 1984druk handelsverkeer met onze Lage Landen Op een

Vier golfbanen in een straal in de TOP100 Golf Courses van Europe Toch niet misvan de fraaie gevels in de oude stad lees je zowaar een
van 100 km In een Duits golfmagazine is deze baan beschreven alsspreuk in oud Vlaams Doe recht en vrees niemand

een monster want het parcours is lang 7 101 m en erniet te verwonderen de eigenaar was een rijke Vlaamse
Alle golfbanen in de omgeving mikken vooral op is veel water Niet echt een baan voor beginnelingenkoopman die hier is blijven plakken Met verbazing en

single handicaps zullen hier wel volop genieten Meergroepen met spelers voornamelijk uit Scandinaviëbewondering flaneer je door het oude stadsdeel niet te
dankzij de uitstekende en snelle ferry verbindingen Nu info via wwwgolfcom plgeloven dat hier in 1945 geen gebouwmeer recht stond

Tokary Golf Club is eén ledenbaan en werd recenter rechtstreekse vluchten zijn met Engeland en Ierlandgrondig vernield door de Sovjets op hun zegetocht
uitgebreid tot 18 holes Uitstekend verzorgd sommigehebben ook die golfers de weg gevonden naar Polennaar Berlijn Vijftig jaar heeft de restauratie geduurd
holes zijn echte kuitenbijters met stevige hellingen enWij hebben rechtstreekse vluchten vanuit Charleroi enmet vakmanschap en goede smaak uitgevoerd en

Eindhoven Voor groepen gelden speciale tarieven er ze hebben zelfs een par 6 Geen logement wel eenop de Lange Markt is het genieten van de uitbundig
uitstekend restaurant en super vriendelijk onthaal Zeervalt dus goed te onderhandelen met de golfmanagersversierde gevels in alle kleuren van de regenboog In
democratische greenfees Rack rate 25 euroDe oefenfaciliteiten zijn prima en er is altijd een pitchde Mariackastraat moet je amber kopen misschien
Meer info via www tokarygolf plputt Uitstekend golfmateriaal en buggy s zijn te huurniet meer hip als juweel wel mooi om naar te kijken En

natuurlijk is het genieten van de terrassen de cafeetjes Siërra Golf Park nabij Sopot ligt in een uitgestrekt
en de talloze restaurants waar je lekker kunt eten voor domein van 82 ha Voor de aanleg in 2002 is niet op Praktische info
een habbekrats Ambiance genoeg Ookeen bezoek aan een vierkante meter gekeken en ook niet op een Zloty De reis was georganiseerd door het PoolsPrachtig onderhouden brede fairways soms vlak dande scheepswerf Solidarnosz mag niet ontbreken Met Informatiebureau voor Toerisme in
milde steun van Europa is de voormalige scheepswerf weer een helling een meertje een beek een grillige

samenwerking met de regio Pommeren
green afwisselend en bijzonder leuk om te spelenwaar Lech VVa sa de revolutie leidde nu een museum

Tel 02 740 06 20 info be polen travel
Topklasse Puur natuur geen autogeraas geen druktegeworden Alleen al voor de indrukwekkende moderne We vlogen metWizzair een lowcostmaatschappij
op de baan leuk clubhuis met een mooi terras waar jearchitectuur een bezoekwaard

met rechtstreekse vluchten van Charleroi of
gerust kunt blijven eten Groepen kunnen logeren in deGdansk heeft heel wat comfortabele stadshotels maar

Eindhoven naar Gdansk Vervoer van golftassen
villa s en appartementen op de golf hotelfaciliteiten zoalsvoor een langer verblijf lijkt de kust meer aangewezen kost 30 euro per traject Duur vlucht 70 Directeontbijt zijn georganiseerd in het clubhuis Voor PoolseVia de comfortabele Al is het noordwaarts een

treinverbinding luchthaven Gdansk
half uurtje rijden naar Sopot een typisch fin de begrippen is deze exclusieve club een beetje prijzig maar Meer info wwwwizzair com

wij vonden een rack rate van 43 euro vooreen rondje ëehsiècle kuuroord vol nostalgie met een pier in zee en We logeerden in Gdansk in het uitstekendeopperbeste prijs kwaliteit Meer info via www sierragolfplluxueuze hotels die dankzij het management van stadshotel Stay Inn www stayinngdansk com
hotelketens als Sofitel en Sheraton hun vroegere Sand Valley Golf Country Club ten zuidoosten van en in Elblag in het trendy en nieuwe Hotel ElblagGdansk heeft een heel ander karakter Sand Valley heeftgrandeur hebben teruggevonden Zuidwaarts is de wwwhotelelblag euzijn naam niet gestolen het lijkt wel ofje in Schotlandstad Elblag een charmante pleisterplaats omdat het
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