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.

EVENTS

GOLFCENTER SEVE

DE KEUKEN

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.

Seve wil graag op een bijzondere manier
mensen met elkaar verbinden. Golfers en
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.

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 middein 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!

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.

MENU’S

Vraag naar onze menu mogelijkheden voor
grotere groepen vanaf 15 personen, voor
lunch of diner.

“
Verwacht het onverwachte
en laat je verrassen
”

EVENTS

MOGELIJKHEDEN

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.

GOLF EXPERIENCE
Tijdens een golf experience beleeft u Seve en de golfsport.
De golf experience wordt gegeven door zeer bekwame
golfprofessionals. De golf experience begint met een korte demo
waarin wordt verteld over Seve en de golfpsort. Vervolgens zal
de experience zich voortzetten op de Driving Range,
Putting- Chipping green en de lesstudios. De golfprofessionals
nemen de deelnemers mee in het golfen en in Golfcenter Seve,
kortom een echte experience.

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.

GOLF & BAAN EXPERIENCE
Gelijk de baan op en een rondje spelen! Een golf experience
vanaf 2 uur met aansluitend een aantal holes spelen is mogelijk
met de Golf & Baan Experience.
SEVE PARTY
Zowel privé als zakelijk zijn er jaarlijks heel veel momenten om te
vieren. Op Golfcenter Seve kunt u terecht voor een feest naar al
uw wensen en behoeften. U kunt ook met een grote groep
dineren of lunchen aan de hand van een op maat gemaakt
arrangement. ( Binnen een compleet arrangement wordt er geen
huur van de ruimte doorberekend)
MEETING
Een teammeeting, training of overleg, het is allemaal mogelijk
op Seve. Op de vide van het restaurant kunnen wij uw vergaderruimte inrichten naar uw wensen. Er is geen ruimte die volledig
afgesloten is, maar het is wel mogelijk bepaalde ruimte exclusief
te krijgen. Bovendien zorgen onze ruimtes voor een ongedwongen sfeer.
TRICKSHOW
Deze show vol met spectaculaire tricks zal u zeker verrassen!
De show wordt rustig opgebouwd met verhalen over de golfhistorie en golftechnieken, maar zal als een echte show eindigen.

SEVE TOERNOOI
Onze parkachtige baan middenin het centrum van Rotterdam
biedt u de unieke locatie voor een golftoernooi. De korte en
uitdagende baan maakt het leuk voor de beginnende en
gevorderde golfer. Zo kunt u dus toernooien organiseren voor
werknemers, relaties of gewoon voor vrienden! De 9 holes
worden in een uurtje gespeeld, waardoor er snelheid in het spel
zit en dit goed te combineren valt met andere onderdelen. Op
Golfcenter Seve kunt u ook er voor kiezen om 18 holes te spelen
met een shotgun of starttijden.
SEVE BEAT THE PRO
Kent u het onderdeel ‘Beat the Pro’ al? Dit is een extra hole
tijdens de wedstrijd waarbij een golfprofessional moet worden
verslagen. Dit zorgt voor extra dimensie tijdens de wedstrijd!
LONGEST DRIVE - TRACKMAN
Een ander onderdeel tijdens de wedstrijd is de longest, deze
wordt op de Trackman Range gespeeld onder begeleiding van
een professional.
HAPJE HOLE 6
Wat dacht u van een break tijdens het toernooi? Bij hole 6,
centraal gelegen in de baan, staat een huisje waar Seve een
heerlijk drankje of hapje serveert. Dit kan variëren van een goed
glas wijn, tot aan huisgemaakte pinchos of een BBQ (op maat
gemaakt).

Wilt u meer weten? Golfcenter Seve geeft de voorkeur aan een
persoonlijk gesprek waarbij het arrangement volledig op maat
kan worden gemaakt, zodat het aan al uw wensen en behoeften
zal voldoen.

“

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 -

TARIEVEN EVENTS
Golf Experience

1.5 uur € 30,-

Golf & Baan Experience

2 uur

Trickshow

30 min € 150,-

1 uur

Toernooi p.p.

9 holes € 20,-

18 holes € 30,-

Beat the Pro

Per uur € 75,-

Longest Drive - Trackman

Per uur € 75,-

Seve Party

Op maat

Meeting

Op maat

Hapje Hole 6

Op maat

€ 39,-

2 uur

€ 35,-

2.5 uur € 45,-

2.5 uur € 40,3 uur

3 uur

€ 45,-

€ 49,-

€ 300,-

Vraag naar onze speciale arrangementen.

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

