Chateau des Cortils is ook een prachtige locatie voor een korte golftrip.
Vanuit het Chateau heeft u diverse mogelijkheden om enkele prachtige banen in de buurt te
bezoeken.

Golfclub Mergelhof
www.mergelhof.com
De Championship Course is ontworpen door de Belgische Architect Bruno Steensels. De oude 9 Holes
(Par-36) weerd in 1997 met de bouw van de nieuwe baan verbouwd. We spreken hier over een
internationaal erkend golfterrein voor de gevorderde golfer. Om dit schitterend parcours te spelen
benodigd U een HCP-45 of GVB (*) door de week en Hcp-34 of lager in het weekend (en op Belgische
en Duitse feestdagen).Wij adviseren dat U startijden reserveert vooraf. Indien nodig, kunt u Golf
Wagens / Buggies ook op aanvraag reserveren.

De Zuid Limburgse Golf & Countryclub Wittem
www.zigolf.nl
Onze golfbaan is uniek zowel landschappelijk als speeltechnisch. Tien holes zijn gelegen in een
bosrijke omgeving, terwijl acht holes zich uitstrekken over het glooiende heuvellandschap van Zuid
Limburg met veel hoogteverschillen en schitterende vergezichten. Deze par 70 baan is een uitdaging
voor golfers van alle speelsterkte.

Countryclub Henri Chapelle
www.golfhenrichapelle.be
Golf Henri-Chapelle ligt zo gunstig in de streek van de 3 grenzen. De golfbanen zijn harmonieus
geïntegreerd in het Land van Herve, beroemd om zijn landschap.
De 18-holes Les Viviers is een uitdaging voor iedere ervaren golfer. Bunkers en waterhindernissen
van de 18-holes golfbaan Charlemagne zullen u verrassen. Voor enthousiaste beginners is er de 9holes La Chapelle.

Royal Golfclub Sart Tilman
www.rgcst.be

Van al de Belgische golfbanen die Tom Simpson getekend heeft, is het misschien deze van SartTilman, officieel in 1939 ingehuldigd, waarop hij het meest trots is. De Luikse golfbaan is inderdaad
een juweeltje. Het is des te opmerkzamer omdat de beroemde Engelse architect die eveneens de
golfbanen van Spa, Ravenstein, Bergen en Antwerpen ontworpen heeft, de baan in een moeilijke
natuurlijke omgeving en met een beperkt budget getekend heeft.
De ontbossing van bijna 20 hectare bomen, het wegnemen van veertienduizend stronken en het
aanbrengen van 5000 kubieke meter aarde maakten van dit ontwerp een enorme uitdaging. En op
welke manier…

