
 

PAKIET  „WAKACYJNY KURS NAUKI GRY W GOLFA” – 
Mój pierwszy krok w golfie  

obejmuje: 

* pięć noclegów ze śniadaniem (Pon- Pt) w domku golfowym zlokalizowanym bezpośrednio           
na polu golfowym ; śniadania serwowane w budynku klubowym.  

* 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:  

 1770 zł. / za os. dorosłą  przy 1-osobowym obłożeniu domku i zajęciach indywidualnych 
 1520 zł. / za os. dorosłą przy 2 osobowym obłożeniu domku i zajęciach indywidualnych 
 1170 zł. / za os. dorosłą przy 2 osobowym obłożeniu domku i lekcji grupowej  
  950 zł. /za juniora w wieku 13-18 lat przy zakwaterowaniu z rodzicem i lekcji grupowej  
 570 zł. / za juniora do 12 lat przy zakwaterowaniu z rodzicem i lekcji grupowej  
 460 zł./ za osobę dorosłą non-player przy 2 osobowym obłożeniu domku – cena zawiera 

tylko zakwaterowanie i śniadanie.  

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 195 zł. za osobę/za pobyt.   
b.) Pakiet 10 koszyków piłek treningowych Driving Range  w cenie 85 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 !  

ATRAKCJE REGIONU :  

Na stronie  http://dolnyslask360.pl/azk/ znajdą Państwo wiele atrakcji goszczących na terenie 
Ziemi Kłodzkiej, jesteśmy w pobliżu  Gór Stołowych, Gór  Bystrzyckich (7 km) , uzdrowisk 

Kłodzkich (3 km). Do granicy Czech (15 km) i wypad na czeskie piwo do Nachoda 25 km.  
Mozliowośc zakupienia wycieczki do Pragi - jednodniowa wycieczka z przewodnikiem z 
przejazdem - wyjazd z Polanicy Zdrój - koszt ok. 65 zl za osobę, czy tez w Góry Ardchpachy ( 
wycieczki do nabycia w Biurze Turystycznym POLONEZ - Polanica Zdrój  oferta na stronie  
http://www.polonez-polanica.pl/ ) Proponujemy wcześniejsze zarezerwowanie wyjazdu - biuro 
sprawdzone co do jakości oferowanych usług).  

Dodatkowo atrakcje dla dzieci i dorosłych w okolicy to : park Miniatur Euroland w Kłodzku, 

Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja miejsca) , Kopalnia Złota w Złotym Stoku - największa tyrolka w 
Europie, Park Linowy, Plac Zabaw w Szczytnej posiada duży Skate Park , 500 metrów od 
naszego obiektu znajduje się Staw Bukowa ( możliowsc zabrania własnych wędek i połowy ) ; 
Wycieczki piesze na Zamek na Szczytniku, który będzie widoczny i w zasięgu ręki z Państwa 
domku. Pobliskie uzdrowiska : Polanica Zdrój -przejście szlakiem turystycznym do deptaku to 
tylko 40 min., następnie Duszniki Zdrój z pokazem kolorowych fontann w wieczorne soboty i 

niedziele. Hitem krajobrazowym oraz turystycznym jest przejazd Szynobusem Koleji 

Dolnoślaskich ze Szczytnej do Kudowy Zdrój - ta 30 minutowa podroż przebiega przez 
malownicze tereny obniżenia dusznickiego z widokami na Szczeliniec , Góry Stołowe , wiadukt 
kamienny w Lewinie Kłodzkim  - naprawdę warto zmienić autko na pociąg i rokoszować sie 
widokami ! 

W pobliżu 15 km mamy zalew w Radkowie oraz kompleksy basenów w Uzdrowiskach 
Kłodzkich. Tak wiec stroje kąpielowe radzimy zabrać ze sobą. 

Rowerowe wycieczki tez będą również atrakcją , można wjechać na Szczyt Orlicy w Zieleńcu )) 
Rowery można wypożyczyć w Mobilnej Wypożyczalni w Kłodzku z dowozem na miejsce.  

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" 
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