Nabídka
Vinland Golf Camp
pokročilí
Cihelny

24. 5. – 30. 5. 2015

Vážení obchodní partneři a přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfového campu pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,
kterým chcete dát najevo, že si vážíte jejich přízně.
Pro tento golfový camp jsme pro Vás vybrali skvělý areál Golf & Spa Resort Cihelny,
www.golfresortcihelny.cz .

Golf & Spa Resort Cihelny:
Uprostřed nádherné přírody západních Čech, v Cihelnách nedaleko Karlových Varů, v Chráněné
krajinné oblasti, Slavkovský les, se nachází 18 - ti jamkové golfové hřiště “skotského typu“ té
nejvyšší úrovně s parem 70 a 72 mající délku 5674 a 6005 m. Golf & Spa Resort Cihelny se pyšní
známkou kvality Gary Player Signature Design jako jediné ve střední Evropě. Již od počátku svého
vzniku a zvláště v současnosti, kdy je jedním z nejhezčích a nejkvalitnějších evropských hřišť, láká
spoustu českých i zahraničních návštěvníků.
Golfový areál v Cihelnách nabízí:
• Cihelny Championship: 18 – ti jamkové hřiště nově od roku 2013 s parem 72.
•

Cihelny Classic: 18 – ti jamkové hřiště s parem 70.

•

Golf Academy (hřiště typu pitch & putt, 9, jamek, par 27).

•

Driving range s krytými odpališti.

•

Putting & chipping green.

•

Komfortní nově zrekonstruovanou klubovnu.

•

Vynikající restauraci v prostorách klubu.

•

Pro – shop a půjčovnu E – carts, vozíků a holí.

Budeme rádi, když se s námi zapojíte do tohoto projektu a stanete se ještě lepšími golfisty, kterým
golf obohacuje jejich život.

Termín konání: 24. května – 30. května 2015, výuka od neděle do soboty
•

příjezd v neděli večer cca 18,00 hod

•

odjezd v sobotu, cca do 14,00 hod

Počet osob v kurzu: min. 10, max. 14 (pokročilí)
Kurz absolvujete pod vedením profesionálního golfového trenéra české PGA pana Radka
Horyny.
Cena zahrnuje: 25 hodin teoretické a praktické výuky (pondělí – pátek)
úvod do golfové hry
golfová etika
pravidla golfu
strategie hry
putting
golfový švih, analýza švihu na programu CSWING
chipping, pitching, bunker
hra na hřišti
hra na delší vzdálenosti
hra z překážek
v sobotu zakončení
ubytování se snídaní – 6 nocí

V případě zájmu má každý z účastníků Vinland Golf Campu možnost získat členství ve Vinland
Golf Clubu za speciální cenu:

Vstupní poplatek:

5.000,- Kč

0,-Kč (pro účastníky Vinland Golf Campu)

Roční příspěvek:

4.000,- Kč

4.000,- Kč

Více informací najdete na www.VinlandGolfClub.cz

Ubytování

Na květen roku 2015 se chystá otevření nového hotelu kategorie ****, který bude přímou součástí
Golf & Spa resortu Cihelny. Jedná se o zcela nově postavený hotel nabízející 7 jednolůžkových
pokojů, 28 standardních dvoulůžkových pokojů a 1 apartmán. Celkový počet všech pokojů je 36.
Všechny pokoje jsou luxusně zařízené a nabízí největší pohodlí a klid potřebný k příjemné relaxaci
po dni stráveným na golfu nebo jen tak na odpočinek.

Ceník ubytování:

DBL pokoj
DBL pokoj vč. snídaní/6 nocí

18.440, 40,- Kč

(cena ceník: 3.073,40 Kč/noc/pokoj vč. 15% DPH)
osoba v DBL pokoji vč. snídaně/6 nocí

9.220, 20 Kč

(cena ceník: 1536, 70 Kč/noc/pokoj vč. 15% DPH)

pro účastníky GŠ sleva
cena po slevě:
DBL pokoj vč. snídaní/6 nocí

-6.440,40,-Kč

12.000,- Kč

- 3.220,20,- Kč

6.000,- Kč

(2.000 Kč/noc/pokoj/vč. 15% DPH )
osoba v DBL pokoji vč. snídaně/6 nocí
(1.000 Kč/noc/pokoj/vč. 15% DPH )

SGL pokoj
osoba v SGL pokoji vč. snídaně/6 nocí

16.764,- Kč

(cena ceník: 2.794 Kč/noc/pokoj vč. 15% DPH)
pro účastníky GŠ sleva
cena po slevě:
osoba v SGL pokoji vč. snídaně/6 nocí

-7.764,-Kč

9.000,- Kč

(1500 Kč/noc/pokoj/vč. 15% DPH )

Cena golfové výuky:
1 osoba / hráč
golfová výuka - cena vč. 21% DPH

11.300,- Kč

Cena celkem za osobu v DBL pokoji + výuka:

17.300,- Kč

Cena celkem za osobu v SGL pokoji + výuka:

20.300,- Kč

Cena GreenFee:
9. jamek
•

po – út: 500,- Kč

•

st – pá: 600,- Kč

•

so - ne, svátek: 700,- Kč

18. jamek
•

po – út: 1.000,- Kč

•

st – pá: 1.200,- Kč

•

so - ne, svátek: 1.400,- Kč

Golf Academy
•

200 Kč/den

Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Pro všechny účastníky GŠ je zajištěna sleva ve výši 50% na veškeré GreenFee, vyjma Golf
Academy (bude účtováno dle skutečného využití)!

Strava
V ceně ubytování je zahrnuta bohatá snídaně a dále je možno využít služeb nově zrekonstruované
restaurace v prostorách golfového klubu, kde jsou servírovaná vynikající jídla studené a teplé
kuchyně a pak také velký výběr grilovaných mas a zeleniny.

Dále je třeba uvést, že v ceně je zahrnuto ubytování na 6 nocí včetně snídaně a kompletní výuka
golfového trenéra, není v ní obsažena částka za členství ve Vinland Golf Clubu a Green Fee.

Zájemce o tuto golfovou školu, prosíme, aby se přihlásili na níže uvedený kontakt a uhradili zálohu
v 100% výši, dle Vašeho zvoleného typu ubytování a to do 30. 4. 2015!

Zálohu uhraďte, na č. účtu 27-1843610207/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše datum
narození. Na základě platby Vám bude vystaven daňový doklad.

V případě Vašeho zájmu je možné dát golfovou školu i do nákladů (po osobní dohodě).

Těšíme se na spolupráci s Vámi a v případě Vašich dotazů se, prosím, obraťte na níže uvedený
kontakt.

Za Vinland Golf Club,

Mgr. Peter Mikula
President

Linda Šabatová

Gabriela Málková

Sekretář

Produkce

mob.: +420 724 526 161

mob.: +420 724 526 169

e-mail: info@vinlandgolfclub.cz

mail: vinland.golf@vinland.cz

