
            

 
 
                         Passion meets tradition 
 
CLASSIC WINGS FLY & GOLF 
 
Classic Wings organiseert in samenwerking met Themapark Aviodrome en Golfbaan De Texelse/ Vakantiepark 
De Krim, een exclusief Fly & Golf groeps-arrangement voor maximaal 9 personen.  
 
Golfbaan De Texelse is een bijzondere golfbaan met duinen, waterpartijen en grote greens. Uniek is de Par 3-
baan waar ook de beginnende golfer al aardig uit de voeten kan. De geoefende golfer kan zijn hart ophalen op 
de Par 72-baan met uitdagende hindernissen. Bij de echte golfkenners roept Golfbaan De Texelse 
vergelijkingen op met authentieke Engels/Schotse golfbanen: de zogenaamde ‘links courses'. Deze 
wereldberoemde golfbanen zijn bekend vanwege hun prachtige ligging in de duingebieden. De Texelse heeft 
het ruige karakter van een echte duinbaan en daar zijn er maar weinig van! Afhankelijk van de windrichting kunt 
u de zee horen ruisen. 
 
U wordt ‘s morgens ingevlogen met de Antonov 2 van Classic Wings vanaf het Themapark Aviodrome op 
vliegveld Lelystad.(grotere groepen met andere klassieke vliegtuigen en of vertrek vanaf een ander vliegveld op 
aanvraag) Op een hoogte van 300-450 meter maakt u onder het genot van een lekker hapje en drankje een 
mooie vlucht over Nederland langs de oostkust van Noord-Holland naar de bestemming, vliegveld Texel. U 
ervaart adventure en stijl dan al op een “hoog” niveau als aanloop naar een geweldige en onvergetelijke dag. 
Op het moment dat u door de vertrekhal gaat en bij ons aan boord stapt en de motor met 1000 PK de oersterke 
en degelijke Antonov in beweging zet wordt u prompt teruggezet in de tijd van welleer.   
Na een vlucht van ongeveer 45 minuten wordt u verwelkomd op een van Europa’s leukste en vriendelijkste 
groene vliegveldjes waarna u via gereedstaand vervoer naar het golfclubhuis ’t Hanenhuus van de Texelse 
wordt gebracht. 
 

 
 
U wordt daar vriendelijk en sfeervol ontvangen waarna aansluitend een luxe en uitgebreide lunch volgt. 
 
Afhankelijk van de ervaring en samenstelling van de totale groep zijn t.a.v het golfen diverse combinaties 
mogelijk; 
 
U speelt in groepjes van 4-5 personen.  
Het totaalarrangement dient te worden opgebouwd uit de combinaties van 2 beschikbare pakketten waarbij het 
totaal van 9 personen niet kan worden overschreden tw;.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Pakket A (4-5 personen) 
 
Golfschool Texel verzorgt voor uw groep(je) een golfclinic op de Golfbaan 'De Texelse' welke  
naast Vakantiepark De Krim gelegen is. Een gekwalificeerde A golfprofessional neemt u aan  
de hand mee om u in deze mooie maar moeilijke sport te bekwamen. U krijgt uitleg over de  
golfsport, de materialen, chippen, putten, het lange spel, de swing, etc. 

Er staat een golfset voor u klaar bestaande uit een golftas met een aantal golfclubs daarnaast 
ontvangt u een ballenkaart waarmee op de driving range uit de automaat 10 keer 24 golfballen getrokken 
kunnen worden. Deze ballen kunt u alleen gebruiken op de driving range. 
De duur van deze clinic is 50 minuten. Aansluitend speelt u de Par 3, 9 holes en gaat u het geleerde in de 
praktijk oefenen.  
Het totale golfgedeelte incl. de clinic  duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in een tijdsvenster van 13.00 uur tot 
16.00 uur. 
Na afloop is er wederom een ontvangst in het clubhuis voor een gezellige afsluiting onder het genot van een  
drankje en bittergarnituur. 
 
Prijs Pakket A inclusief de vlucht (evt minderprijs indien u uw eigen golfset meeneemt € 10,00 per persoon) 
 
€ 1850,00 ex BTW 
 
 
Pakket B (4-5 personen) 
 
Deelnemers met een golfvaardigheidsbewijs kunnen kiezen voor ipv een golfclinic en de Par 3, 9 holes voor het 
spelen op de Par 72 links-baan, 9-holes.  

De deelnemers starten in verschillende flights op de eerste hole. 
Golfballen krijgt u indien gewenst van ons in bruikleen. De kwijtgeraakte ballen brengen wij voor € 1,50 per stuk 
in rekening. 
 
Het totale golfgedeelte duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in een tijdsvenster van 13.15 uur tot 15.40 uur. 
Na afloop is er wederom een ontvangst in het clubhuis voor een gezellige afsluiting onder het genot van een  
drankje en bittergarnituur. 
 

Prijs Pakket B inclusief de vlucht  

€ 1725,00 ex BTW 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Veiligheid 
 
De ervaring stelt ons in staat een optimale veiligheid voor de deelnemers te garanderen. Na afgifte van de 
deelnemerslijst, zijn alle deelnemers opgenomen in een collectieve ongevallenverzekering. Ondanks al onze 
voorzorgen willen wij u er op attenderen dat deelname aan een door Classic Wings in samenwerking met 
Themapark Aviodrome en de Golfbaan De Texelse/ Vakantiepark de Krim georganiseerd evenement geheel 
voor eigen risico is. 
 

 DATUM EVENEMENT  :  Geheel vliegseizoen april t/m oktober in overleg.   
AANTAL DEELNEMERS :  Maximaal 9 personen (grotere groepen op aanvraag).  
VERTREK VANUIT  :  Vliegveld Lelystad (andere velden op aanvraag).  
LOKATIE   :  Texelse Golfclub (Texel NH). 

 KARAKTER   :  Een exclusief Fly & Golf arrangement.  
 

  
Dagindeling; 
 
10.00 uur Ontvangst door Classic Wings op vliegveld Lelystad met koffie en thee.  
10.35 uur Vertrek naar Texel per Antonov2 van Classic Wings. 
11.25 uur Aankomst op Vliegveld Texel, vervoer staat klaar om vervolgens de deelnemers naar het 

golfclubhuis van de Golfbaan De Texelse te brengen. 
12.00 uur Aanvang lunch. 
13.00 uur Aanvang Golfprogramma Pakket A, B en of combinatie. 
16.00 uur Einde golfactiviteit, terugkomst bij het golfclubhuis, drankje met bittergarnituur.  
16.30 uur Vertrek naar vliegveld Texel.  
17.00 uur Vertrek naar vliegveld Lelystad of Hilversum. 
17.45 uur Aankomst Lelystad of Hilversum.  
   
 
Prijzen Classic Wings Fly & Golf maximaal 9 personen; 
       
2 x Pakket A voor 9 personen      € 3.700,00 
2 x Pakket B voor 9 personen      € 3.450,00 
1 x Pakket A en 1 x Pakket B voor 9 personen    € 3.575,00 
 
 
Catering; 
 
• Ontvangst met koffie, thee of frisdrank bij vertrek naar Texel vanuit Lelystad. 
• Ontvangst en uitgebreide luxe lunch op de Texelse. 
• Drankje en bittergarnituur na afloop in het golfclubhuis.  

  
 
Leverings / betalingsvoorwaarden; 
 
• Prijzen zijn exclusief BTW. 
• Betaling vóór aanvang van het evenement. 
• Boekingen in overleg.  
• i.v.m. evt. niet vliegbaar weer en of onvoorziene omstandigheden kan op de dag van vertrek het evenement 

worden afgelast.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ook kunnen wij geheel vrijblijvend een soortgelijk arrangement verzorgen naar Ameland, neem contact op voor 
de mogelijkheden. 
 
 
In afwachting van uw gewaardeerde reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
Rob en Esther de Man 
Classic Wings Nederland 
Elzenstraat 21 5402LR  UDEN 
tel  +31 413 265404/ mob +31 6 42015119 
e-mail     info@classicwings.nl   
website  www.classicwings.nl  
 
 
* Classic Wings is een professioneel luchtvaartbedrijf en vliegt onder de zgn JAR-OPS regelgeving. Wij zijn daardoor tevens streng 
gehouden als elk ander gerenommeerd luchtvaartbedrijf aan onze (weer)limieten en waarborgen daarmee tevens kwaliteit, vakmanschap 
maar ook uw plezier. Wij brengen onszelf maar ook u nooit tot de grens van ons kunnen en het  toelaatbare. 
Indien uw dagje uit door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vertraagd of wat dan ook, proberen wij gezamenlijk een oplossing te 
vinden……  Ook hier geldt;  Passion Meets Tradition  
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