Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige 9 holes golfbaan is Golfcenter
Seve de grootste trainingsaccommodatie van Nederland
voorzien van de modernste technieken zoals de PowerTee en
het enige Trackman Range systeem van Nederland.

INFORMATIE

GOLFCENTER SEVE

EVENTS

Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige golfbaan is Golfcenter Seve
de grootste trainingsaccomodatie van Nederland. De modernste
technieken staan hierbij centraal, onder andere het Trackman
Range Systeem. Seve wil ervoor zorgen dat jong en oud verder
en rechter gaan slaan.

Van kleinschalige tot enorme evenementen,
van bedrijfsuitjes tot kinderfeestjes op
Golfcenter Seve is het mogelijk om
evenementen van elk formaat te
organiseren. Het Golfcenter is een unieke
combinatie van golf, eten & lifestyle voor
leisure en zakelijke doeleinden.

Middenin het centrum van Rotterdam is Golfcenter Seve de
unieke locatie voor golfend en culinair Nederland.

RANGE & OEFENGREENS
De Driving Range met wisselende en bijzondere targets geeft
ruimte aan de beginnende en gevorderde golfers om in alle rust
of onder het genot van een drankje en muziekje af te slaan.
En met het analysterende Trackman Systeem op onze Driving
Range wordt het trainen nog effectiever!
Het is de gehele dag mogelijk om te trainen op
de putting-, chippinggreen en in de oefenbunkers.
“To give yourself the best possible chance of playing to your
potential, you must prepare for every eventuality.
That means practice.”
- Severiano Ballesteros -

9 HOLES PAR 3 BAAN

Het prachtig aangelegde arboretum met 400 verschillende
bomen doet u vergeten middenin Rotterdam te zijn. De par 3
baan is een uitdagende baan met fraai aangelegde bunkers en
waterpartijen. Dit zorgt ervoor dat golfers van elk niveau terecht
kunnen bij Seve!

Het is mogelijk om alleen een golf
experience (clinic) te organiseren, etentje,
spreker, vergadering, golftoernooi of
natuurlijk in combinatie met elkaar.
Deze unieke locatie heeft vele
mogelijkheden en mede daardoor worden
alle evenementen op maat gemaakt aan de
hand van verschillende bouwstenen.

“
Verwacht het onverwachte
en laat je verrassen
”

DE KEUKEN

GOLF ACADEMY

Golfen, eten & drinken is een goede
combinatie. De unieke kaart zorgt voor
dialoog, het verbindt mensen met elkaar.
Smaak heeft met een totaalervaring te
maken. Bij Seve kunt u genieten van de
mediterraanse keuken, met een twist.

Seve is de trainingsaccomodatie voor de beginnende en
gevorderde golfer. De Golf Academy onder leiding van
John Woof faciliteert in privélessen en groepslessen.

De open keuken gaat uit van unieke
bereidingen en het naar voren brengen van
authentieke smaken in een modern jasje.
In de keuken wordt een variatie van
gerechten bereid in de Josper. Bereidingen
in de Josper geven gerechten een
bijzondere smaakbeleving.

PRIVÉLESSEN
Privéles 25 min.
Privéles 50 min.
Privéles 50 min.
Leskaart

In de speciale lesstudio’s wordt de meest beoefende sport ter
wereld aangeleerd en verﬁjnt.
1-2 personen
1-2 personen
3-5 personen
10 lessen 50 min.

€ 30,€ 55,€ 70,€ 500,-

Les boeken kan via www.seve.nl

GOLFPASPOORT
CURSUSSEN

Maximaal 6 pers.

Golfpaspoort de vrijheid van Privélessen voor slecht de prijs van een cursus.

Seve Kennismaking
Seve Baanpermissie
Seve 54
Seve Masterclass

3 lesuren
6 lesuren
8 lesuren
9 lesuren

€ 39,€ 99,€ 169,€ 149,-

Deelnemers aan een cursus dienen in bezit te zijn van een Seve Lidmaatschap

Nieuwsgierig geworden?
Vraag naar de speciale Golf Academy brochure.

JUNIORS
Jong geleerd is oud gedaan. Voor de Seve juniors staat een
team van professionals klaar om de jonge golfers enthousiast te
maken voor het golfen in een speciaal ontwikkeld lesprogramma
om het beste in de Juniors naar boven te halen.
Joost Luiten zal je regelmatig tegenkomen, ook hij is op jonge
leeftijd op Seve begonnen.
Juniors

7 tot en met 17 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Vraag naar de speciale Juniors brochure.

GOLF

PROFESSIONALS

“

Optimale, moderne trainingsfaciliteiten
en een prachtige par-3 baan

MICHAEL
KOSTER

”

JACOB
FRIMA

- Golf.nl -

RIK
DE ROOIJ
MICHAEL
CLARK
BRYAN
SETON
FELIX
HOLM
CHRISTEL
VAN BERGEN
WALRAVEN
STEFF
BEERENFENGER
TOINE
VAN DER KLEI
HANS
VON BURG
PHIL
ALLEN

“

Sport verbindt en eten verbindt. Hoe mooi
is het om dat samen te brengen. Er wordt
‘vrouwelijk eten’ geserveerd: kleine, mooie
gerechten om met elkaar te delen.

”

- De buik van -

LIDMAATSCHAP

WHITE

SILVER

GOLD

€ 235

€ 675

€ 1075

Onbeperkt gebruik oefenfaciliteiten
Lidmaatschapspas
Gratis parkeren
Ledentarief ballenkaarten
Ledentarief greenfees & golflessen
Greenfeejaarkaart
Onbeperkt trackman of
350 ballencredits

Benieuwd naar onze zakelijke mogelijkheden?
Vraag gerust bij de receptie naar
de mogelijkheden of via bc@seve.nl

Grootste overdekte,
verwarmde en verlichte
Driving Range
van Nederland.

Onze Spaanse chefs
zorgen voor een
mediteraanse
smaakbeleving met een
twist, in hartje Rotterdam.

Joost Luiten heeft zijn eigen
swingstudio op de Driving
Range. Grote kans dat u
hem tegenkomt!

GOLFCENTER SEVE

“I know where I am and I know which way I’m going, ...
Only winning will satisfy me.
You don’t think it is possible? It is very possible.”
SEVERIANO BALLESTEROS

Kleiweg 480
3045 PM Rotterdam
T. 010 - 418 88 48
E. info@seve.nl
W. www.seve.nl

