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LUME Traveler voelt zich thuis op Dutch Open bij Bernardus Golf 
 
 
Bij het Nederlandse merk LUME Traveler denkt men graag buiten de gebaande paden. Zo 
maakt het model LT540 No.1 deze maand haar opwachting op de golfbaan. LUME’s meest 
luxe caravan verschijnt niet op zomaar een golfbaan. Bernardus Golf in Cromvoirt is een van 
de leading international golf courses. Net als vorig jaar, is Bernardus Golf ook in 2022 weer 
gastheer voor het Dutch Open. Een European PGA event, waar meer dan zestigduizend 
internationale bezoekers worden verwacht.  
 
Cromvoirt 26 t/m 29 mei 2022 
De 102e editie van de Dutch Open vindt plaats van 26 t/m 29 mei aanstaande. Met 
deelnemers uit de top van de PGA ranking zoals bijvoorbeeld voormalig Dutch Open 
winnaars Joost Luiten en Thomas Pieters. De Deense golf-tweeling Hojgaard en de 
Oostenrijker Wiesberger zijn andere aansprekende namen in het sterke deelnemersveld. 
LUME Traveler is vereerd om zich terplekke te introduceren aan het veeleisende publiek.  
 
Een reguliere dag op Bernardus Golf geeft je een ultiem gevoel van rust, stilte en geluk. 
Perfect in harmonie met de omliggende natuur. “Kernwaarden die matchen met LUME 
Traveler.”, zegt Hein Van de Laar, bedenker en oprichter van LUME Traveler. “De 
buitenkeuken van een LUME maakt koken in de schaduw van het afdak mogelijk en dat 
demonstreren we graag. ’s Nachts slaap je dankzij het panoramadak direct onder de 
sterrenhemel en dat allemaal op de mooiste plekjes in de natuur. Dat is puur genieten. In 
alle stijl. Zonder concessies aan comfort te doen. Dus optimale vrijheid. Iets waar we de 
aanwezigen vol trots op willen wijzen.”  
 
Winacties 
Het Dutch Open is letterlijk een buitenkans om ‘s werelds beste golfers in actie te zien. Voor 
iedereen die van hoogstaande sportieve prestaties houdt. De volgers van LUME Traveler 
kunnen vrijkaarten winnen voor dit evenement. LUME Traveler geeft 30 kaarten weg via de 
eigen website en sociale media. Tijdens het evenement maken bezoekers bovendien vier 
keer kans om de dagprijs te winnen: een prachtige COBB tafelbarbecue.   
 
Foto: buitenkeuken LT540 No.1 

 

 
FEEL FREE to discover more LUME at www.lumetraveler.com. 
Contact: info@lumetraveler.com 

http://www.lumetraveler.com/

