PAKIET „WAKACYJNY KURS NAUKI GRY W GOLFA” –
Mój pierwszy krok w golfie
obejmuje:
* pięć noclegów (Pon- Pt) w domku golfowym zlokalizowanym bezpośrednio na polu golfowym ;
* 6 jednostek lekcyjnych na Driving Range + Akademia Golfa (każda po 45 min.),
* 6 jednostek lekcyjnych na polu golfowym (każda po 45 min.),
* pakiet piłek treningowych na lekcje na Driving Range
* sprzęt do gry w golfa na czas pobytu w trakcie lekcji oraz do indywidualnego utrwalania
nabytych umiejętności
* wstęp na pole golfowe 9 dołkowe na czas treningu z instruktorem
Cena pakietu za osobę:







1720 zł. / za os. dorosłą przy 1-osobowym obłożeniu domku i zajęciach indywidualnych
1470 zł. / za os. dorosłą przy 2 osobowym obłożeniu domku i zajęciach indywidualnych
1120 zł. / za os. dorosłą przy 2 osobowym obłożeniu domku i lekcji grupowej
920 zł. /za juniora w wieku 13-18 lat przy zakwaterowaniu z rodzicem i lekcji grupowej
520 zł. / za juniora do 12 lat przy zakwaterowaniu z rodzicem i lekcji grupowej
400 zł./ za osobę dorosłą non-player przy 2 osobowym obłożeniu domku – cena zawiera
tylko zakwaterowanie.

Proponowany pakiet przygotowuje uczestnika do egzaminu na Zieloną Kartę, czyli tzw. legitymacji
golfisty - GOLFOWE PRAWO JAZDY”. Zielona karta jest honorowana przez wszystkie pola golfowe na
świecie – uprawnia do wstępu i gry. Dzięki współpracy ośrodka z czeskimi ośrodkami golfowymi istnieje
możliwość odbycia egzaminu i zdobycia Zielonej Karty w Czechach za dodatkową opłatą ok 1000 zł.

W trakcie pobytu istnieje możliwość indywidualnego utrwalania nabytych umiejętności poza
lekcjami, za dodatkową opłatą zryczałtowaną:
a.) Wstęp na 9 dołkowe pole golfowe bez limitu w cenie 105 zł. za osobę/za pobyt.
b.) Pakiet 10 koszyków piłek treningowych Driving Range w cenie 95 zł
Jak najbardziej jesteśmy ośrodkiem otwartym dla chętnych nauki gry w golfa w rodzinnej
atmosferze, ceniącym sobie ciszę i przestrzeń. Kameralnie położone samodzielne domki z
pięknymi widokami , a przy tym infrastruktura golfowa na wyciągniecie ręki.
Co więcej, położenie regionu i wiele atrakcji dla aktywnych !
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszym obiekcie na magicznej górze:)))
Nasze dane GPS : 57-330 Szczytna, ul. Borowina 2a. ; zjazd z DK-8 , 23 km, słupek 3
Szczytna k/Polanicy Zdrój (PL) : 51°38'3.426"N, 15°35'21.041"

