CENÍK GOLF HOSTIVAŘ
ČLEN KLUBU 1)
+ dítě/senior nečlen

ZIMA 2020/2021

ČLEN KLUBU 2)
DÍTĚ/SENIOR

NEČLEN
KLUBU

INDOOR DRIVING RANGE + PUTTING GREEN (včetně venkovních tréninkových greenů)
vstup na 60 minut

200 Kč

160 Kč

300 Kč

3 000 Kč

2 500 Kč

4 000 Kč

všední dny 7.00–15.00 (I. pásmo)

400 Kč/h

400 Kč/h

500 Kč/h

víkendy, svátky a všední dny od 15.00 (II. pásmo)

500 Kč/h

500 Kč/h

600 Kč/h

sezonní karta do 31. 3. 2021 (60 minut denně)

3)

GOLFOVÉ SIMULÁTORY

HŘIŠTĚ – green fee (hra na letní nebo zimní greeny dle aktuálních podmínek)
všední dny – 9 jamek

490 Kč

390 Kč

690 Kč

víkendy, státní svátky – 14 jamek

790 Kč

590 Kč

1 090 Kč

200 Kč

150 Kč

300 Kč

1 koš míčků (50 ks), cena zahrnuje celodenní vstup

100 Kč

80 Kč

130 Kč

samostatný celodenní vstup (jen cvičné greeny)

80 Kč

60 Kč

110 Kč

HŘIŠTĚ GOLFOVÉ AKADEMIE – celodenní green fee
všechny dny
VENKOVNÍ TRÉNINKOVÝ AREÁL – driving range, cvičné greeny
4)

karta na 30 košů míčů (1500 ks), cena zahrnuje celodenní vstup

1 500 Kč 5)

1 500 Kč

1 900 Kč

karta na 1 měsíc (denně 2 koše míčů, cvičné greeny)

1 150 Kč

840 Kč

1 400 Kč

6)

celosezonní karta 2021 (denně 2 koše míčů, cvičné greeny)

3 120 Kč

2 250 Kč

4 200 Kč

6)

GOLFOVÉ ČLENSTVÍ
2021
členské výhody

DRIVE

PLUS

VIP

» 1 green fee na hřiště (až 18j.)
» kredit na trénink v hodnotě
2 000 Kč
» až 30% sleva na trénink
» až 40% sleva na hru
» host může čerpat služby
z kreditu člena
» nevyčerpané služby převádíme
do další sezony
» další slevy a výhody

» 7 green fee na hřiště
(až 18j.)
» denně 2 koše míčů na driving
» neomezená hra na akademii
» až 30% sleva na trénink
» až 40% sleva na hru
» host hraje na hřišti za členské
ceny
» nevyčerpané služby převádíme
do další sezony
» další slevy a výhody

» neomezená hra na hřišti
» denně 2 koše míčů na driving
» neomezená hra na akademii
» denně hodina indoor rohože
» 5 hodin na simulátoru
» host hraje na hřišti za členské
ceny
» voda na hřiště
» 5x půjčení buggy
» startovné na klubové turnaje
» další slevy a výhody

3 600

9 000

Kč / rok

Kč / rok

>
6 000 Kč

děti/senioři

Kč / rok,
rodina 50% sleva

>

>
děti/senioři

2 400 Kč

18 000
děti/senioři

12 000 Kč

Vysvětlivky:
1) Ceny platí pro člena klubu, nečlena klubu dítě do 15 let a seniora nad 65 let. Pro hosta řádného člena, člena PLUS a člena VIP platí ceny
pouze pro vstup na hřiště. 2) Ceny platí pouze pro člena klubu dítě do 15 let a seniora nad 65 let. 3) Karta je nepřenosná. Obsahuje každý den hodinový vstup na rohož do Indoor centra. 4) Cena pro hráče s uhrazeným green fee: 80 Kč. 5) Pouze pro členy, tzn. neplatí pro děti a seniory nečleny.
6) Karta je nepřenosná a platí do 31. 12. 2021.
Zvýhodněné VIP členství platí pro děti do 15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let.
Rodinné členství platí pro blízkého člena rodiny.
Půjčovna vybavení: golfová hůl – 50 Kč, golfový set – 500 Kč, golfový vozík – 120 Kč, buggy: 600 Kč člen, 800 Kč nečlen
Při dočasném uzavření nebo provozním omezení tréninkových ploch areálu Golf Hostivař z jakýchkoliv důvodů nelze uplatnit nárok na prodloužení karty
či plnou nebo částečnou refundaci hodnoty karty. Pro každého návštěvníka areálu je závazný PROVOZNÍ ŘÁD, který je viditelně umístěn v recepci a který
může dále podrobněji upravovat provozní podmínky použití areálu. Každý návštěvník areálu je povinen se prokázat uhrazeným vstupným. V případě, že
vstupné nemá zaplacené, je povinen ke vstupnému uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč. Nepřenosné hrací karty na jméno mohou být při neoprávněném použití bez náhrady zablokovány. Ceník je platný od 2. 11. 2020.

Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10, www.golfhostivar.cz, info@golfhostivar.cz, tel.: 724 124 818

