2019

Greenfee arrangementen
Warm welkom

Bed & Breakfast

Iedereen die bij de Batouwe binnenloopt proeft direct
de gemoedelijke sfeer. Of u nu lid bent van onze
Golfvereniging of als greenfee speler gezellig een
dagje komt golfen, bij ons voelt iedereen zich al snel
thuis. Speciaal voor particuliere gezelschappen
hebben wij aantrekkelijke en complete greenfee
arrangementen samengesteld, welke naar wens zijn uit
te breiden.

Wilt u een nachtje blijven slapen? Onze knusse maar
comfortabel ingerichte Bed & Breakfast ‘de Bataaf’
biedt plaats voor maximaal 6 personen en grenst
direct aan de golfbaan. Dat is lekker wakker worden!
De aparte en gezellig ingerichte woonkamer is
voorzien van een zithoek, t.v. en koelkast. Bij mooi
weer kunt u heerlijk ontbijten in de prachtig
aangelegde bloementuin met natuurvijver.

Duurzame 27-holes golfbaan
De Betuwe komt duidelijk terug in de 27-holes baan:
Peren-, Appel- en Kersengaard. Op de Batouwe staat
de natuur centraal. De flora en fauna is heel bewust in
de baan geïntegreerd. Omgeven door oude
fruitgaarden, die in het voorjaar prachtig in bloei staan,
heeft de baan een vleermuizen bunker,
ooievaarsnesten, een zwaluwwal en een bijenstal
waarvan de honing ook te koop is. De Batouwe is een
golfbaan met het Internationale label voor ecologische
golfbanen en ontving in 2015 een MVO-award.

U boekt al een 2-persoonskamer met douche en/of
bad voor € 82,50 per kamer inclusief een uitgebreid
Betuws ontbijt voor 2 personen. Neem gerust eens
een kijkje op de website voor nog meer leuke tips en
arrangementen voor een gezellig dagje of weekendje
uit (www.bbdebataaf.nl).

18-HOLES DINER ARRANGEMENT 1

18-HOLES DINER ARRANGEMENT 2










18-holes greenfee + leuke attentie
Munt drivingrange
Portie bittergarnituur
Dagschotel (keuze uit vis of vlees)

Maandag t/m Donderdag
€ 70,- p.p.
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen € 75,- p.p.

18-holes greenfee + leuke attentie
Munt drivingrange
3-gangen diner (keuze uit vis of vlees)

Maandag t/m Donderdag
€ 80,- p.p.
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen € 85,- p.p.

Wedstrijdleiding gewenst? Wij verzorgen het graag voor u. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Oost Kanaalweg 1  4011 LA Zoelen  www.golfcentrumdebatouwe.nl  events@golfcentrumdebatouwe.nl  0344 624 370

Beleef De Batouwe!

