
Vyberte si členský balíček podle toho, jak často se dostanete na golf. 
Hrajete málo, nebo jste golfový nadšenec? Trénujte, hrajte, bavte se. 
V Galerii Golf Hostivař.

www.golfhostivar.cz

GOLFOVÉ ČLENSTVÍ
2023

DRIVE

PLUS

 1 green fee na hřiště (až 18 j.)
 kredit na trénink v hodnotě 2 000 Kč
 až 30% sleva na cvičné plochy
 až 40% sleva na hru

 7 green fees na hřiště (až 18 j.)*
 denně 1 koš míčů na driving
 neomezená hra na akademii 
 až 30% sleva na cvičné plochy
 až 40% sleva na hru
 1x buggy pro hru na hřišti

 30 green fees na hřiště*
 denně 2 koše míčů na driving

(100 ks míčů na den)
 neomezená hra na akademii
 3x buggy pro hru na hřišti

VIP

nevyčerpaný kredit převádíme do další 
sezony, 1 hodina na multifunkčním hřišti, 
další slevy a výhody

host hraje za členské ceny, nevyčerpané 
služby převádíme do další sezony, 
2 hodiny na multifunkčním hřišti, 
5x půjčení buggy jen za 2 500 Kč, 
další slevy a výhody

* green fees jsou nepřenosná

hosté hrají za členské ceny, nevyčerpané 
služby převádíme do další sezony, 
nesoutěžní výsledky zdarma, 3 hodiny na 
multifunkčním hřišti, další slevy a výhody, 
zvýhodněný balíček 10/20/30 her 
jen za 7 700 Kč/13 400 Kč/15 000 Kč 
a 5x půjčení buggy jen za 2 500 Kč

* green fees jsou nepřenosná
** rodina má 50% slevu

ČLEN KLUBU 

3 800
DÍTĚ / SENIOR

2 850

ČLEN KLUBU 

9 600
DÍTĚ / SENIOR

7 200

ČLEN KLUBU

19 600**

DÍTĚ / SENIOR

14 700

Green fee na 18 jamek jako 
dárek pro každého nového člena

CENÍK
SEZONA 2023
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SEZONA 
2023

HŘIŠTĚ - GREEN FEE ( všední den) ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

12 jamek
7:00-15:00 a časy po soumraku 1100 990 1320

od 15:00 do soumraku 1320 1210 1540

6 jamek
7:00-15:00 a časy po soumraku 550 440 660

od 15:00 do soumraku 660 550 770

12+6 jamek
7:00-15:00 a časy po soumraku 1430 1320 1650
od 15:00 do soumraku 1650 1540 1870

HŘIŠTĚ - GREEN FEE ( víkendy + svátky) ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

18  jamek
(18 jamek v kuse) 1650 1540 1870

9  jamek
(zkrácená víkendová hra) 980 870 1180

VENKOVNÍ TRÉNINKOVÝ AREÁL ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

1 koš míčů (50 ks), cena zahrnuje vstup 3 100 80 130

Karta na 30 košů míčů (1 500 ks)
(platí 365 dní od zakoupení) 1 500 4 1 500 2 500

2 koše míčů denně
(platí na kalendářní rok) 6 100 4 6 100 9 500

Samostatný vstup (bez drivingových míčů) 80 60 110

CVIČNÉ HŘIŠTĚ - AKADEMIE ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

Všechny dny 340 260 480

PŮJČOVNA VYBAVENÍ 5 ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

Golfová hůl 50 50 75

Golfový set 700 700 700

Golfový vozík 120 120 120

Golfová buggy (9-18 jamek) 600 4 600 900

Golfová buggy (6 jamek) 400 4 400 600

Míč na multifunkční/ beach hřiště 60 60 90

INDOOR CENTRUM ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

Vstup 60 minut
(všechny dny) 200 160 300

Sezonní karta
(zim. sezona listopad–březen, 
60 minut denně, nepřenosná)

3 500 3 000 5 000

GOLFOVÉ SIMULÁTORY ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

1 hodina
(všední dny do 15:00) 400 400 500

1 hodina
(všední dny od 15:00, víkendy, svátky) 500 500 600

DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ ČLEN KLUBU 1 DÍTĚ / SENIOR ČLEN 2 NEČLEN

Multifunkční hřiště 
(1 hodina) 400 400 500

Beachvolejbalový kurt
(1 hodina) 500 500 600

1 Cena platí pro člena klubu, nečlena klubu dítě do 15 let a seniora nečlena nad 65 let. Pro hosta řádného člena, člena PLUS a VIP člena platí  
ceny pouze pro vstup na hřiště.

2 Cena platí pouze pro člena klubu dítě do 15 let a člena klubu seniora nad 65 let.
3 Cena s uhrazeným green fee: 80 Kč pro člena i nečlena. Platí pouze v den zakoupení.
4 Platí pouze pro členy; tedy neplatí pro děti a seniory nečleny.
5 Vybavení se půjčuje proti záloze na recepci. Set, vozík i buggy je půjčena na 1 hru (6/12/18 jamek).

Při dočasném uzavření nebo provozním omezení tréninkových ploch areálu z jakýchkoliv důvodů (turnaje, akce, apod.) nelze uplatnit nárok
na prodloužení karty, či plnou nebo částečnou refundaci hodnoty služby. Pro každého návštěvníka je závazný PROVOZNÍ ŘÁD, který je viditelně 
umístěn v prostorách recepce. Každý návštěvník je povinen se prokázat uhrazeným vstupným. V případě, že návštěvník nemá uhrazené vstupné
je povinen zaplatit pokutu ve výši 2 000 Kč. Ceník je platný od 1. 4. 2023 (Ceny jsou uvedeny v CZK).


