Pobytový balíček „BERG & GOLF“ pro 2 osoby se závěrečnou golfovou
zkouškou k zisku certifikátu - zelené karty
Nabídka je platná od 4. ledna do 12. června 2016 a od 16. září do 22. prosince 2016
v termínech sobota – sobota, za podmínky provozu Golfového hřiště Mladá Boleslav

Balíček obsahuje:
- sedm nocí ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní formou bufetu
- Večerní čtyřchodové menu s výběrem hlavního jídla (363 Kč/os/den)
- Masáž horkými kameny (oba samostatně, 20 min)
- Golfový kurz na partnerském hřišti Golf Mladá Boleslav pro 2 osoby

16.450 Kč
5.082 Kč
780 Kč
3.990 Kč

- Pokračovací kurz pro absolventy výše základního golfového jednodenního kurzu zakončený
zkouškou golfové způsobilosti a ziskem certifikátu o složení zkoušky (zelená karta - platná ve
všech klubech) Určen pro zájemce, kteří mají již základní golfové zkušenosti nebo se účastnili
jednoho z výše uvedených kurzů.
- délka kurzu je 2-3 dny dle domluvy.
Golfová část zahrnuje:
- 4 x 50ti minutovou lekci + zkoušku golfové způsobilosti, která se odehrává při hře na hřišti
- stručný výklad pravidel od trenéra během jednotlivých lekcí, ale doporučujeme i samostudium
mezi jednotlivými lekcemi - závěrečný test při zkoušce!
- course management (pohyb na hřišti a strategie hry)
- zapůjčení golfového vybavení pro každého účastníka kurzu
- neomezený počet drivingových míčů k výuce
- vedení kurzu zkušeným cvičitelem golfu nebo profesionálním trenérem s vzděláním PGA
- cena za osobu při počtu 3-8 účastníků: 2.990,- Kč. Při počtu 5-8 osob vedou kurz 2 trenéři,
protože klademe důraz na intenzivní výuku s osobním přístupem trenéra ke každému
účastníkovi!
- cena za osobu při počtu 2 účastníků: 3.990,- Kč
- (cena za osobu při individuální výuce: 5.990,- Kč)
Ceník green fee:
- Golfová akademie 9 jamkové hřiště - vhodné i pro absolventy kurzu: 400,- Kč / celodenní hra
- 18jamkové mistrovské hřiště - hra 18 jamek:
PO - ČT: 1.200,- Kč (vaše cena: 960,- Kč) PÁ - NE: 1.500,- Kč (vaše cena: 1.200,- Kč)
(Uvedená cena platí i pro případný turnaj s veškerou administrativou, za zadání výsledků na úpravu HCP
bude účtován standardní poplatek 100,- Kč/výsledek )

Cena za dvě osoby
Cena po slevě

26.302 Kč
21.840 Kč

BONUS
– Zdarma welcome drink + káva/čaj + pitný program/stolní voda.
– Ve dnech čerpání balíčku získáte zdarma vstup do Privátní Spa Wellness a fitness:

9-19 hodin, vnitřní bazén, whirlpool, Kneippovy lázně

16.30-18.30 hodin, finská sauna HELSINKY nebo bio sauna OSLO a parní
sauna SALZBURG

9-19 hodin, fitness s aerobními a posilovacími stroji Technogym a Kettler
– Obdržíte kartu věrnostní kartu „Next Visit Bonus“, na kterou se Vám načte sleva 10% z útraty,
kterou uplatníte při další návštěvě restaurace.
- Pozdní Check-out v 11 hodin.
VOLBA možnosti objednání vyššího standardu pokoje
- Dvoulůžkový pokoj s balkonem nebo terasou
- Junior Suite (Dvoulůžkový pokoj s dětskou ložnicí)
- Suite s balkonem

(cena za noc)
+920 Kč
+1040 Kč
+1460 Kč

Procedury ve WELLNESS THERAPY je třeba čerpat v čase 9-19 hodin, proto si zajistěte v recepci
rezervaci časů procedur a využijte check-in a prodloužení check-out.
Balíček nelze kombinovat s jinými akčními balíčky a slevami.
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