HŘIŠTĚ PAR3 – 9 JAMEK
Hrací čas: 60 minut/9 jamek. Denní fee – 2x9 jamek+100,-. SLEVA ČLEN KLUBU 25%.

Po-Ne & svátky

9 jamek
110,150,-

Člen klubu, děti/studenti/senioři
Ostatní

2 x 9 jamek
185,250,-

DĚTI DO 12 LET HRAJÍ V DOPROVODU PLATÍCÍHO DOSPĚLÉHO ZDARMA (2 děti/1 dospělý).

POLNÍ 6-TI JAMKOVÁ AKADEMIE
Hra na zimní greeny. Trénovat můžete i odpalování, puttování nebo hru z bunkeru. Neomezujte zástavbu
podél hřiště, dle toho volte vhodnou hůl, děkujeme za pochopení. SLEVA ČLEN KLUBU 25%.

Po-Ne & svátky

denní fee
150,200,-

Člen klubu, děti/studenti/senioři
Ostatní

DĚTI DO 12 LET HRAJÍ V DOPROVODU PLATÍCÍHO DOSPĚLÉHO ZDARMA (2 děti/1 dospělý).

PŮJČOVNÉ
Hřišti PAR3 – PW/SW, putter. Driving range/polní akademie – PW/9 železo, putter. Záloha 500,-.

člen klubu
0,-

Po-Ne & svátky

ostatní
50,-

GOLFOVÉ KURZY
Seznámení s golfem pro začátečníky

1000,-/skupina

Určeno pro 1-4 zájemce. Doba trvání cca 2-3 hodiny. Informace na www.golfzlonin.cz v sekci Služby.

Příměstský golfový tábor pro děti

3300,-/zájemce (člen 3000,-)

Určeno všem dětem, bez ohledu na výkonnost/věk/hcp. Informace na www.golfzlonin.cz v sekci Děti.

Osvědčení a HCP – „zelená karta“
Více informací na www.golfzlonin.cz v sekci Služby nebo nás kontaktujte na 731 589 638.

•
•
•
•
Roční

Osvědčení pro hru na hřišti (znalost pravidel, etikety, odpalu) – 6 lekcí

3.000,-

Jednorázový poplatek za vystavení a vedení HCP na serveru ČGF

1.000,-

Klubové členství-roční základní dospělý (zelená karta)

2.000,-

Klubové členství-roční základní děti/studenti/senioři (zelená karta)

1.500,-

hrací poplatky (neomezená hra) lze dokoupit ke klubovému členství

•

Roční hrací poplatek/neomezená hra - děti a mládež (PAR3 a polní akademie)

ZDARMA

•
•

Roční hrací poplatek/neomezená hra – senioři a studenti (PAR3 a polní akademie)

1.500,-

Roční hrací poplatek/neomezená hra - ostatní (hřiště PAR3 a polní akademie)

3.000,-

PRONÁJEM GOLF A CAFÉ ZLONÍN
Soukromá akce – oslavy, svatby, rodinný turnaj... Firemní akce – prezentace, teambuilding, turnaj...
Více informací na www.golfzlonin.cz nebo www.cafezlonin.cz. Kontaktujte nás na 731 589 638.

