BEDRIJFSDAG

FA IRWAY H O L E 4

D E G O LFBA A N

De

Pan

behoort

tot

de

best

gerankte

golfbanen

ter

wereld. Ontworpen in 1927 door de bekende baanarchitect Harry S. Colt en daarmee keer op keer een inspirerende
uitdaging voor geoefende golfers. De holes zijn zeer gevarieerd
en dagen uit met verrassende baancontouren en hoogteverschillen. De natuurrijke heidebaan heeft een prachtige flora en
fauna, met heide als paarse leidraad, die met duurzaam beheer
verantwoord in stand wordt gehouden.
Wie op De Pan speelt, voelt meteen dat dit een baan met
klasse is. Het is de combinatie van rust, de fraaie natuur van het
Panbos en de uitdagende baancontouren en elementen van de
hand van Harry S. Colt. De hoge ranking en reputatie trekken
zowel nationale als internationale spelers aan. Na het spel
vormt het sfeervolle, rietgedekte clubhuis een karakteristiek,
comfortabel en gastvrij onderkomen voor sportief napraten.
G R E E N H O LE 1 2

2

D E CLUB
De Pan is een actieve ledenclub. De
leden, jong en oud, golfen samen en
delen dezelfde interesse: genieten van
de golfsport, de uitdagende baan en de
omringende rijke natuur.

G R E E N H O L E 1 8 & T E E HOLE 1
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DE PAN IS
PRACHTIG
IN ELK
JA ARGETIJDE

De Pan is prachtig in elk jaargetijde. Met een brede variatie van
bomen, planten en dieren en typerende paars getinte heide en wit
bloeiende krenten. De Pan wordt duurzaam beheerd om de natuur
op een verantwoorde manier in stand te houden.
TEE H OLE 7
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B E D RIJ FSDAG
Een Bedrijfsdag is de mooie symbiose van nut en genot.
Zeker op De Pan. Jouw relaties ervaren de unieke sfeer
en

beleving

van

onze

hoog

gerankte

baan

plus

de

stijlvolle faciliteiten. Het is misschien wel de mooiste
manier om je persoonlijke band met hen te versterken.

H O LE 1 , 4 & 5
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Bedrijfsdagen worden uitsluitend op maandagen georganiseerd, met de volgende
mogelijkheden:

OPTION EEL
Optioneel wordt deze dag begeleid

12 - 44 personen:

9 of 18 holes met gereserveerde starttijden

door een Golfcommissie, met een gast-

36 - 44 personen:

Shotgun 9 holes,

vrije ontvangst, begeleiding in de baan

Shotgun op de 1e of 2e 9 holes en spelers spelen vervolgens de

en baancatering. Wie nog een stap

volledige 18 holes

verder gaat, reserveert een Golf-pro,

Shotgun 18 holes

die begeleidt met clinics en/of course-

45 - 88 personen:

management in de baan. Tenslotte kan
een lunch, borrel en diner worden gereserveerd.
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CON TACT
Neem voor meer informatie over een Bedrijfsdag contact met ons op via: secretariaat@ugcdepan.nl of +31 30 696 9120 (keuze 2)
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