
 
 

In het Zuid-Limburgse heuvellandschap, tussen landerijen, wijngaarden en oude bossen, ligt Golfbaan 

Het Rijk van Margraten. Onze prachtige 18-holes golfbaan verkeert in topconditie en het afwisselde 

karakter van de holes maakt iedere golfronde zowel aantrekkelijk als uitdagend. Het hoogteverschil in 

de baan is maar liefst 50 meter en dankzij professioneel baanonderhoud is golfen op onze golfbaan 

het hele jaar door mogelijk. 
 

Naast een volwaardige golfbaan beschikt Het Rijk van Margraten over een 9-holes Short Golf baan, 

een overdekte driving range en een sfeervol clubhuis waar u geniet van bourgondische gezelligheid, 

lekker eten en authentieke Limburgse gastvrijheid. Vanaf het ruime terras heeft u een fantastisch 

uitzicht op het omringende landschap. U bent van harte welkom op Golfbaan Het Rijk van Margraten 

om te ervaren hoe mooi golf kan zijn! 
 

Baaninformatie: 
Soort baan:  Heuvelachtig / Parkbaan 

Oprichtingsjaar: 2002 

Architect:  Alan Rijks 

PAR:   72 

Aantal holes: 18 

Totale lengte: Heren: 5.709 meter / Dames: 4.962 meter 

Course Rating: Heren: 71,2 / Dames: 72,4 

Huurfaciliteiten: 4 Buggies,8 Handicarts, 5 MotoCaddy S1, 10 Handtrolleys 

Lesfaciliteiten: Privéles, groepsles, workshops bij PGA Holland golfprofessionals 

Oefenfaciliteiten: Overdekte, verlichte driving range met 22 afslagplaatsen 

   Puttinggreen, Chippinggreen en Oefenbunker  

   9 holes Short Golf (totale lengte: 570 meter) 
 

Overige voorzieningen / faciliteiten: 
- Clubhuis met luxe kleedkamers, douchevoorziening, kledinglockers, vergaderzalen 

- Restaurant, lounge en panoramaterras (groepen tot 150 personen) 

- Keuken: Hollands, Frans, Belgisch, Internationaal 

- Menukaart: lunch, à la carte, banqueting, buffet, high tea, brunch, barbecue 

- Allergieën: gluten, lactose,noten, tarwe,schaal-/schelpdieren, etc, etc. 

- Aanwezigheid duurzaamheid initiatieven: ja 

- Sfeer: bourgondisch, informeel, stil, zakelijk 

- Gelegenheid voor: feesten, partijen, borrels, vergaderingen 

- Kinderen: kindermenu`s en kindvriendelijk 

- Betaling: Contant, PIN, VISA, MasterCard 

- Gratis WiFi 

- Gratis parkeerplaatsen 

- Rolstoelvriendelijk (lift, invalidentoilet, parkeerplaats): ja  
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