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Golfcentrum Amsteldijk is ontstaan uit pure liefde 
voor de sport en uit een droom om golfen
bereikbaar te maken voor iedereen. Met de 
rivier de Amstel en de prachtige Nesserlaan als 
begrenzing, kunt u op de ruim 40 hectare volop 
genieten van alles wat de golfsport u te bieden 
heeft.

Amsteldijk maakt golf  bereikbaar

Golfcentrum Amsteldijk is uitgegroeid tot een 
heerlijke plek voor plezier en ontspanning.
Voel, proef, ruik en sport met ons mee!

Grootste oefencentrum van Europa 
Amsteldijk biedt met haar 9 Werelden van Golf  
de grootste oefenfaciliteit aan van Europa. Of u 
nu beginner bent of gevorderd de 9 Werelden van 
Golf is er voor iedereen.

Op een terrein van 20 hectare vertaalt iedere 
wereld een slag van het golfspel dat tot in de 
finesses geoefend kan worden. Afslaan, chippen, 
uit bunkers slaan, schuine standslagen, afslaan 
van natuurgras, vanuit de fairwaybunker naar de 
vlag slaan, precisieslagen, pitchen en putten: het 
kan allemaal bij Amsteldijk!

Een dagkaart van de 9 Werelden van Golf is 
verkrijgbaar voor slechts €17,50.
Dit is inclusief de 9 holes Par 3 baan en gratis 
onbeperkt drivingrangeballen.

9 Holes A-status baan 
De door Alan Rijks aangelegde volwaardige 
A-status 9 holes baan komt volledig tot zijn 
recht. Op onze uitdagende baan is het met een 
golfvaardigheidsbewijs genieten van de golfport 
én de prachtige natuur. 

Beginnerslessen
Of u nu jong of oud bent, veel of weinig tijd hebt, 
golf is een sport voor het leven! In deze kennis-
making werkt u door het volgen van de lessen, 
te spelen en te oefenen toe naar baanpermissie 
kleine baan.

De beginnerslessen bestaan uit:
• 6 golflessen onder begeleiding van een 
  golfprofessional
• Gedurende de lesperiode gratis toegang tot 
  de 9 Werelden van Golf
• Golfetiquette
• Gratis gebruik van leenclubs
• Gratis gebruik golfballen
 
Voor slechts 99,- per persoon kunt u deelnemen 
aan de beginnerslessen. 

Jong geleerd, oud gedaan 
Amsteldijk wil de jeugd graag bij de golfsport 
betrekken. Zo biedt ons unieke oefencentrum 
genoeg mogelijkheden voor jong en oud om deze 
ideale gezinssport uit te oefenen. 

Voor de jeugd is er een speciaal lesprogramma 
opgezet. In deze lessen staat het plezier van het 
golfspel voorop en worden aan alle facetten van 
het golfen aandacht besteed. 

Wilt u meer informatie over de veelzijdige opties 
die u heeft bij Golfcentrum Amsteldijk? Neem dan 
een kijkje op onze website of informeer bij één 
van onze medewerk(st)ers.
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