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‘‘AArrrraannggeemmeenntt  FFoottoosshhoooott  --  MMaassssaaggee  --  GGoollfflleess’’  
  
  

EEeenn  pprrooffeessssiioonneellee  ffoottoosshhoooott  vvaann  hheett  ggeezziinn,,  eeeenn  oonnttssppaannnneennddee  rruuggmmaassssaaggee,,  ggoollfflleess  eenn  vveerrvvoollggeennssggeezzeelllliigg  vvrriijj  ssppeelleenn  oopp  ddee  ggoollffbbaaaann  
 
 
 
 
 
Wij hebben voor u het volgende arrangement samengesteld: 
 
 

• Rode loper service bij de limousineontvangst 

• Per limousine naar de fotograaf 

• Professionele fotoshoot 

• Per limousine naar de Wellness Center ‘Gossness’ in Goch (D) 

• Rugmassage van 20 min. voor 1 persoon 

• Per limousine naar de golfbaan 

• Een heerlijke lunch 

• 1 uur durende golf-clinic (prive-les) inclusief materiaalhuur 

• 1 uur vrij spelen op de pitch en put baan inclusief materiaalhuur 

• Koffie/thee met gebak 

• Nagenietend per limousine weer terug 
 

In de limousine staan champagne, de minibar en versnaperingen 
tot jullie beschikking. 
 
 
  
De dag begint als één van onze limousines komt voorrijden en de rode loper wordt 
uitgerold. Onder het genot van gezellige muziek, champagne en versnaperingen 
gaat de reis naar de fotograaf. 
 
De fotograaf zal u gastvrij ontvangen en zorgdragen voor een professionele 
fotoshoot waarbij uiteraard uw wensen centraal staan. Foto’ s etc. zoals besproken 
is in de prijs inbegrepen. 
 
Daarna gaat het naar het Wellness center ‘Gossness’ in Goch. Aldaar kan                 
1 persoon genieten van een 20 minuten durende rugmassage. 
 
Vervolgens gaan we naar de golfbaan waar u in het restaurant kunt genieten van 
een uitgebreide lunch. Aansluitend krijgt u 1 uur prive les waarbij u uw ‘swing’ kunt 
verbeteren. De huur van het materiaal is geregeld. Vervolgens krijgt u de 
gelegenheid om zelf 1 uur te spelen op de de pitch en putbaan. 
 
Tenslotte sluiten we af met koffie/thee met gebak en gaan we weer gezellig terug. 
 
 
 
 
Dagprogramma  
 
09.45  Vertrek Wellerlooi, Hostellerie de Hamert 
10.15 - 11.15 Fotoshoot 
12.00 - 12.30 Rugmassage (20 min, 1 persoon) 
13.00 - 14.00 Uitgebreide lunch 
14.00 - 15.00 Golfclinic / les 
15.00 - 16.00 Vrij golfen op de pitch & put baan 
16.00 - 16.30 Koffie met gebak 
17.00  Aankomst Wellerlooi, Hostellerie de Hamert 
 
 
 
Meer informatie op: 
www.fotoingrid.nl 
www.gochness.de  
www.golfenopeenlandgoed.nl (kies landgoed Bleijenbeek) 
 
 
 

 

  


