
De wereld van reizen wordt alsmaar persoonlijker.  
Reizigers zijn  dan ook vaker op zoek naar een vakantie 
die perfect aansluit bij hun favoriete hobby. Denk maar  
aan wielerfans die de Mont Ventoux beklimmen. 

Zo dromen ook golfliefhebbers ervan om een balletje te slaan 
op de mooiste greens van de wereld. 

Daarom is er de BeNe Tourism Golf Cup. Een kwalitatief  
co-marketing b2b-project, opgebouwd rond een golfevent. 

Ontmoet luxehotels, rederijen en toeristische diensten vanuit 
golfperspectief. En trek samen aan de kar om reizigers met een 
interesse voor golf te overtuigen. “ “

Zijn jouw 
klanten ook 
op zoek naar
de ideale 
golfvakantie?

2022
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Een kwalitatief b2b 

co-marketing golfevent voor 

de toeristische sector

BeNe Tourism Golf Cup 2022

Een initiatief van KoomBana Bay, in samenwerking met: 



Seabourn
www.seabourn.com

Evian Resort Golf Club
www.evianresort-golf-club.com

Glenn Verelst
Business Development Manager BELUX

0471 406 402
gverelst@seabourn.com

Matthieu Camison
General Manager Evian Resort Golf Club

+33 6 09 01 48 75
mcamison@evianresort.com

Vincent Toulotte
Directeur

02 505 38 11
vincent.toulotte@atout-france.fr 

• Kan je niet kiezen tussen de verschillende 
golfbestemmingen in de Caraïben? Met Seabourn vertrek 
je op luxueuze cruise die verschillende golflocaties 
combineert.

• Onderweg geniet je van de uitmuntende gastronomie en 
ontspannende faciliteiten van je drijvende luxehotel. 

• Aan boord heb je een putting green en een grote ruimte om 
zelfs je swing te oefenen.

• Op de 18-holes Champions Course van Evian Resort Golf Club vindt 
elk jaar het Major vrouwengolftoernooi Amundi Evian Championship 
plaats, enig in Europa.

• De 6-holes Lake Course is zowel voor ervaren als beginnende 
spelers een perfect oefenterrein om hun swings te oefenen. Ideaal 
om een familievakantie met golfen te combineren.

• Geniet van een golfprogramma van zes trainingsmodules op 
maat, uitgedokterd door David Leadbetter, een van de meest 
gerenommeerde golfinstructeurs ter wereld.

• De golfbanen van Les Bordes Golf en Golf De Morfontaine staan 
respectievelijk op nummer 1 en 2 in de top 10 van Europa.

• In 2018 werd de Ryder Cup voor het eerst in zijn geschiedenis  
in Frankrijk georganiseerd.

• Het Golf de Roquebrune Resort staat gekend als een van de beste 
golfbanen van de Côte d’Azur en de hele Provence.

Atout France – Brussels
www.be.france.fr 



Curaçao Tourist Board Europe
www.curacao.com

Tourism Ireland
www.ireland.com

Sharon Vassell 
Trade Coordinator

+31 70 891 66 00
s.vassell@ctbe.nl

David Connellan
Golf & Outdoor Activities Exec 

+353 85 748 0201
dconnellan@tourismireland.com 

Eef Belckx
Trade Executive Belgium & The Netherlands
02 893 20 03
ebelckx@tourismireland.com 

Old Quarry Golf Course: Jane Weststrate
PGA Head Golf Professional uit Curacao
+5999 692 5920
jweststrate@santabarbaraplantation.com

Valérie Sobierajski
Marketing

+33 3 21 10 34 60
contact@golfencotedopale.com

• Curaçao telt drie mooie 18-holesgolfbanen: Blue Bay Golf,  
Curaçao Golf & Squash Club en Old Quarry Golf Course.

• Lezers van USA Today verkozen in 2018 en 2019 Old Quarry Golf 
Course tot de beste golfbaan van de hele Caraïben.

• Met de Curaçao Golf Pass krijg je voordelige toegang  
tot alle 3 golfbanen.

• Golf en Côte Opale verenigt zeven golfclubs: Aa Saint-Omer 
Golf Club, Golf de Belle Dune, Golf de Nampont Saint-Martin, 
Golf du Touquet, Golf d’Hardelot, Golf de Wimereux en Golf 
de Dunkerque Grand Littoral.

• Samen tellen deze clubs tien 18-holes en drie 9-holes.

• Met de ‘Pass-Golf en Côte d’Opale’ geniet je van vijf 
greenfees aan een voordelig combitarief.

• In 2020 werd Ierland uitgeroepen tot beste golfbestemming van 
Europa tijdens de World Golf Awards.

• Maar liefst een derde van alle linksbanen ter wereld bevindt zich 
in Ierland. Dankzij de nabijheid van de zee en de wispelturige 
wind is geen enkel spel hetzelfde, zelfs niet voor geoefende 
spelers.

• Ierland is gastland van de 153e editie van The Open Championship 
(2025) en de Ryder Cup (2027). 

Golf en Côte d’Opale
www.golfencotedopale.com



Royal Hotel Sanremo
www.royalhotelsanremo.com

Arianna Canavese 
Sales

+39 0184 5391
arianna.canavese@royalhotelsanremo.com

Eveline Vanderstraeten
Sales Manager Belgium & Luxembourg

+33 6 12 49 90 08
eveline.vanderstraeten@fr.costa.it 

Massimo Tedesco
Head of Sales The Netherlands
+33 6 15 60 16 98
massimo.tedesco@fr.costa.it

• Royal Hotel Sanremo is een ideale uitvalsbasis voor een golf- en 
verwentrip in Ligurië en zelfs de Franse Rivièra.

• Het hotel biedt voordelige greenfees en golfarrangementen 
in samenwerking met onder andere de nostalgische golfbaan 
Circolo Golf Club degli Ulivi.  

• Op 40 minuten van Royal Hotel Sanremo vind je Golf Club 
Garlenda: volgens Leading Courses de beste golfbaan van Ligurië.

• Costa Cruises is de officiële cruisepartner van de Ryder Cup 2023.

• Met de nieuwe formule ‘Cruise&Golf’ cruise je naar de meest 
prestigieuze golfbanen van Italië, Frankrijk en Spanje.

• Je cruiset aan boord van de Smeralda, het meest innovatieve schip 
van Costa Cruises.

Van marketingadvies tot creatie & productie van doeltreffende communicatie on- en offline

Communicatie- & marketingbureau 
gespecialiseerd in golf en toerisme

ADVIES | WEBSITES &  DIGITAL MARKETING | DRUKWERK | EVENTS & BRAND ACTIVATION | CO-MARKETING

Costa Cruises
www.costacruises.com

Welke plannen heb jij? 
We helpen ze graag realiseren.

axel@koombanabay.eu
www.koombanabay.eu

+32 476 89 53 26
Volg ons op  of 


