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Golfclub van Hulencourt
Bruyère D'hulencourt 15
Vieux-genappe - 1472
Contact: +32 67 79 40 40
http://www.golfhulencourt.be
De Golfclub van Hulencourt is een kwaliteitsgolfbaan waar al
vele Europese competities gespeeld zijn.
De Golfclub van Hulencourt bestaat uit 2 kwaliteitsgolfbanen: 'Le
Verger' heeft 9 compacte holes en is zeer technisch. 'Le Vallon' is
een prachtige 18 holes-golfbaan met grote, platte fairways, veel
bunkers, veel waterhindernissen, onberispelijke greens,...
Naast de traditionele praktijk met 45 trainingsplaatsen en bunkers
beschikt Hulencourt ook over een indoortraining met 8 tapijten.
Je kan een goede whisky proeven en genieten van een
gastronomisch diner in de Britse sfeer van de clubhouse.

Praktische informatie

De golfbanen

Le Valon
Golfbaan 18 holes.

Afstand 6211 m.
Par 72.
Handicap: 35.
Le Verger
Golfbaan 9 holes.
Afstand 850 m.
Par 27.
Handicap: certificaat vereist.

Openingsuren

Van 1 april tot 31 oktober:
Secretariaat: van 9.00 tot 18.00 uur
Clubhouse: van 9.00 tot 20.00 uur
Hulencourt Art Project: van 9.00 tot 18.00 uur
Van 1 november tot 31 maart:
Secretariaat: van 9.00 tot 17.00 uur
Clubhouse: van 9.00 tot 18.00 uur (gesloten op maandag)
Hulencourt Art Project : van 9.00 tot 18.00 uur

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