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GOLF & SPA RESORT CIHELNY

HOTEL:
V květnu roku 2015 byl otevřen nový hotel kategorie ****, který je přímou součástí Golf & Spa resortu
Cihelny. Ubytování je pro Vás k dispozici v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích či v apartmánech.
Celkový počet všech pokojů je 36. Všechny pokoje jsou luxusně zařízené a nabízí největší pohodlí a klid
potřebný k příjemné relaxaci po dni stráveném na golfu nebo jen tak na odpočinek.

KONFERENČNÍ PROSTORY:
Potřebujete uspořádat firemní školení? Chcete spojit business s relaxací? Konferenční prostory
Golf & Spa Resortu Cihelny s kapacitou až 80 osob a kompletním vybavením potřebným pro jednání,
školení

či

business

meetingy

jsou

ideálním

místem

pro

akce

tohoto

typu.

Prostory

jsou

bezbariérové s denním osvětlením s možností variabilního uspořádání pro malé i velké skupiny. K akcím
je zabezpečen catering dle Vašich požadavků.

WELLNESS:
Hotelové

wellness

centrum

láká

své

návštěvníky

především

na

unikátní

saunový

svět.

Odpočinout si můžete v bylinkové nebo solné inhalační lázni, laconiu, turecké parní lázni či klasické finské
sauně. Součástí relaxačního areálu je také bazén (14x4m) s vířivkou, fitness nebo několik typů různých
masážních sprch. Hosté mají možnost využít nabídky masážních, kosmetických či wellness procedur.

RESTAURACE:
K posezení a strávení příjemných chvil s přáteli přímo láká vynikající restaurace v prostorách golfového
klubu, kde jsou servírována jak jídla studené kuchyně, tak velký výběr vařených a grilovaných mas
a

zeleniny.

Služby

hotelové

restaurace,

která

je

přístupná

také

široké

veřejnosti,

zasahují

až na hřiště – hráči se mohou občerstvení v průběhu hry kdekoliv na greenu. Personál je schopen připravit
vše. Od jednoduchého občerstvení po hře, přes kompletní catering, po náročný banket pro vaše
obchodní přátele.

RESORT:
V Golf & Spa Resortu Cihelny můžete využít 18ti jamkové hřiště „skotského typu“ s parem 70 a 72,
9ti jamkovou Golfovou akademii (hřiště typu pitch & putt, par 27, možnost vstupu i bez zelené karty),
putting a chipping green, driving range s krytými odpališti, komfortní klubovnu, ubytování ve stylovém nově

vybudovaném hotelu, jehož součástí je i wellness včetně bazénu, vířivky a saunového světa, vynikající
restaurací přímo v budově golfového klubu, prostory pro konání konferencí, firemních školení či jiných
business akcí, pro-shop a půjčovnu vozíků i holí.

HŘIŠTĚ:
Architektem hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2001, je jeden z nejlepších golfistů historie Gary
Player. Jeho společnost Gary Player Design Company zde vytvořila hřiště tzv. skotského typu.
Jde o hřiště s techničtějším rázem, které spíše než délkou vyniká množstvím vodních ploch
a přírodních i modelovaných překážek. Součástí areálu je i 9ti jamková golfová akademie par 27.
Putting Green a krytý Driving Range, který společně se cvičnými bunkery a greeny tvoří jeden
z nejrozsáhlejších výcvikových areálů v Evropě. Celková délka hřiště je 5 674 m a má PAR 70, nově od roku
2013 PAR 72 s délkou 6 005 m.
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