
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfprofessionals Svenn Muts (golfschool Spandersbosch) en Murielle Heideman (golfschool Zeewolde) 
organiseren in samenwerking met Time4golf een onvergetelijke golf trip naar de Solheim Cup 

Voor de beste speelsters ter wereld is er een krachtmeting tussen de teams van Amerika & Europa: de Solheim Cup. Deze strijd 
wordt uitgevochten op Gleneagles in september ‘19 en u kunt erbij zijn! De Solheim Cup is een geweldig event om te beleven, maar 

ook is de kans groot dat Anne van Dam zich kwalificeert voor het Europese team. Schrijf u in voor het volledig verzorgde Solheim 
Cup arrangement, zie de beste dames ter wereld spelen op deze pracht baan en speel zelf ook op drie prachtige Schotse banen! 

 
Programma: 

 
13/09: aankomst Edinburgh, golf op Dalmahoy East Course (gastheer Solheim Cup 1992) en einde dag check-in Village Hotel  

 
14/09: Full Scottish Breakfast in Village Hotel en golf op Craigielaw Golf Club (Donald Steel Links Course in East Lothian, gastheer 

2018/2019 Scottish Seniors Tour Event)  
 

15/09: Full Scottish Breakfast in Village Hotel en naar de Solheim Cup in Gleneagles 
 

16/09: golf op Murrayfield Golf Club incl. lunch en vertrek Edinburgh 
 

Inclusief:  
 

Retourvlucht KLM: Amsterdam – Edingburgh 08:00 – 08:25 uur / Edingburgh – Amsterdam 17:25 – 19:55 uur* 
 

Alle transfers 
 

Verblijf op basis van logies en ontbijt in Village Hotel  
 

3x 18 holes op Dalmahoy East Course, Craigielaw Golf Club en Murrayfield Golf Club (incl. lunch) 
 

Finale ronde tickets Solheim Cup 
 

Professionele begeleiding van Svenn Muts en Murielle Heideman 

€ 1302,- p.p. (o.b.v. 2-persoonskamer) 
€ 185,- p.p. (toeslag 1-persoonskamer)  

 
Exclusief: 

 
Administratiekosten € 25,- per factuur 

Ticket fee kosten € 10,- per persoon 

*Prijs van de vlucht zit verwerkt in de verkoopprijs voor € 227,-  inclusief 12 kg handbagage, 23 kg ruimbagage en  
23 kg golftas indien lid van Flying Blue en indien golf voucher voor de heen- en terugvlucht wordt uitgeprint via 

https://www.flyingblue.nl/nl/golf.  
Let op! De prijzen zijn een momentopname (per 26-4-2019) en kunnen op moment van boeken hoger of lager uitvallen.  

Contactgegevens  
 

Svenn Muts         +31 6 41 34 59 53              s.muts@ziggo.nl 
Murielle Heideman           +31 6 21 20 60 26              m.heideman9@chello.nl  
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