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De Aqua Golf van de Meren van l'Eau d'Heure, unieke
activiteitn in Europa
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Contact: +32 (0)71 30 21 13
Telephone de reservation: +32(0)476 29 89 11
http://www.parcducrocodilerouge.be

WBT - David Samyn

De Aqua Golf van de Meren van l'Eau d'Heure: een unieke activiteit in Europa! Ontdek het
plezier van golf in dit buitengewone kader.
Met dit concept, rechtstreeks uit Sydney, Dubai en New York, ontdek je het plezier van
aqua golf. Professionele golfers vinden er uitdagingen op hun maat en liefhebbers
maken plezier met die unieke en leuke golfspelletje! Een synthetische putting green met
9 holes vormt de aanvulling op de Aqua Golf. De ideale plek om te werken aan je spel en
challenges tussen vrienden te organiseren.

Aqua Golf in de praktijk
15 grasmatten
15 eilanden met gekalibreerde doelen tussen 25 en 175 m
Verhuur van clubs en ballen of eigen clubs toegelaten

Andere activiteiten aan de Meren van l'Eau d'Heure
Rondleiding dam en Skywalk

Croco Express, toeristisch traintje Lacs de l'Eau d'Heure

Aquacentre, waterpark en wellness
Amphibus Le Crocodile Rouge
Laser Game van de Lacs de l’Eau d’Heure
Fun space van l’Eau d’Heure
Hou je van buitengewone activiteiten? Probeer dan de Aqua Golf van de Meren van l'Eau
d'Heure !

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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