
 
 

Vi har igen fornøjelsen af at invitere til en uformel GOLFMATCH med omdrejningspunkt fra Residence Lou 

Boulidou. Handicapkrav er minimum 36. Tidspunktet er fastsat til uge 45 i starten af november måned.  På 

denne årstid er golfsæsonen i Danmark ved at være slut, mens man i det sydlige Frankrig kan nyde 

golfspillet året rundt – og på dette tidspunkt kan man oftest opleve mildt og golfvenligt efterårsvejr.  

Matchen 2020 vil blive afviklet over 3 golfrunder, og vi har valgt følgende 3 matchbaner: 

➢ Golf Saumane de Vaucluse, den lokale spændende og afvekslende golfbane i nærområdet. 

➢ Golf de SURPRISE (Banen endnu ikke besluttet – men vil være under en times kørsel fra LB) 

➢ Golf de Pont Royal, unik mesterskabsbane, designet af golflegenden, Severiano Ballesteros. 

Vi bestiller golfpass til deltagerne efter ønske fra 3 x golf op til 5 x golf. Der vil blive afholdt en individuel 

turnering for damer og herrer, samt kåring af én samlet vinder af Lou Boulidou Open. Inviter også gerne 

jeres golfvenner – dette er en åben golfmatch. Se tidligere matcher her. 

➢ Tidspunkt: Uge 45 (fra den 31. oktober til den 7. november 2020) 

 

➢ Golfpass: Der kan bestilles fra 3 x golf op til 5 x golf, pris er ca. 400 kr. pr. runde 

 

➢ Boliger: Vi har både 2, 4, 6 og 8. pers. boliger, og ved køb af golfpakken giver vi 15 % rabat efter 

gældende prisliste. Kontakt os - hvis I er en gruppe golfere - og vi vil finde egnet bolig(er) og 

beregne prisen for jer. 

 

➢ Forplejning: På de tre matchdage arrangeres der fælles aftensmad, som vil beløbe sig til ca. 200 kr. 

pr. person. Derudover sørger man selv for forplejningen. Der er gode køkkenfaciliteter i alle boliger 

– og gode indkøbsmuligheder med lokal bager og slagter samt 2 restauranter i byen.  

 

➢ Transport: Vi er gerne behjælpelige med at finde forslag på flyruter og leje af bil – og med 

bestillingen deraf. Fly vil typisk koste 1.000-2.000 kr. pr. person samt billeje ca. 1.000 kr. i alt. 

 

➢ Matchgebyr (præmiepenge): 150 kr. pr. golfdeltager. 

 

➢ Priseksempel: 2 personer i ”Henri” og 3 x golf m/aftensmad: 3.200 kr. pr. pers. + fly og billeje. 

 

➢ Tilmelding: Jo før, jo bedre og efter først til mølle princippet ved at sende os en mail. Oplys 

boligønske samt ønske om golfpass 3, 4 eller 5. Der opkræves aconto 2.000 kr. pr. bolig. 

 

Vi glæder os til at hører fra mange af jer – GOLFERE 

Helle & Allan Slothuus 

http://www.lou-boulidou.dk
https://www.golfdesaumane.fr/FR/Accueil.html
https://www.golf-pontroyal.com/en/
http://www.lou-boulidou.dk/default.efact?pid=451
http://www.lou-boulidou.dk/default.efact?pid=4602&mid=0&hid=530&sub=530
http://www.lou-boulidou.dk/default.efact?pid=9754&mid=0&hid=5043&sub=5043
mailto:slothuus@c.dk

