
                                            DRIVING RANGE,CHIPPING, PUTTING HŘIŠTĚ - 6 jamek HOLE

Golfový ceníkGolfový ceníkGolfový ceníkGolfový ceník vstup míčky 50ks vstup půjčení hole

studenti (až do 26 let) 40,-Kč 30,- Kč 125,- Kč 30,- Kč

členové PGCHK zdarma 60,- Kč zdarma zdarma

členové PGCHK (studenti až do 26 let) zdarma 30,- Kč zdarma zdarma

ostatní 80,- Kč 60,- Kč 250,-Kč 60,- Kč

Golfový ceník - profesionální trenér PGAGolfový ceník - profesionální trenér PGAGolfový ceník - profesionální trenér PGAGolfový ceník - profesionální trenér PGA
1 lekce  - délka lekce 50 minut !!! 650 Kč/1-2osoby

Pozn.: Cena lekce nezahrnuje poplatek za pronájem míčků a vstup na hřiště f. Park Golf a.s.

Golfový ceník - instruktora golfuGolfový ceník - instruktora golfuGolfový ceník - instruktora golfuGolfový ceník - instruktora golfu
1 lekce (1 účastník)  - délka lekce 25 minut 250,- Kč/osoba

1 lekce (2 účastníci) - délka lekce 25 minut 150,- Kč/osobu

Pozn.: Cena lekce nezahrnuje poplatek za pronájem míčků a vstup na hřiště f. Park Golf a.s. 

Ceny zvýhodnCeny zvýhodnCeny zvýhodnCeny zvýhodněných pernamentekných pernamentekných pernamentekných pernamentek
Pernamentka 5+1 (6 vstupů na Driving + 300 míčků) - studenti až do 26 let 350,- Kč

Pernamentka 5+1 (6 vstupů na Driving + 300 míčků) - členové PGCHK (studenti až do 26 let) 150,- Kč

Pernamentka 5+1 (6 vstupů na Driving + 300 míčků) - členové PGCHK 300,- Kč

Pernamentka 5+1 (6 vstupů na Driving + 300 míčků) - ostatní 700,-Kč

Roční  neomezené míčky - členové PGCHK 2.500,- Kč

Roční neomezené míčky - členové PGCHK (studenti až do 26 let) 1.250,- Kč

Roční neomezené míčky - rodinné členství v PGCHK 6.000,- Kč

Roční pro neomezený vstup a míčky - ostatní 8.500,-Kč

Golfový ceník - Zelená kartaGolfový ceník - Zelená kartaGolfový ceník - Zelená kartaGolfový ceník - Zelená karta
24 lekcí (počet účastníků 2-3)  (16 lekcí hřiště Park Golf, 2 lekce teorie, 6 lekce ZK) dospělí 4.100,- Kč

24 lekcí (počet účastníků 2-3)  (16 lekcí hřiště Park Golf, 2 lekce teorie, 6 lekce ZK) mládež do 15 let 2.100,- Kč

Závěrečná zkouška na ZK 2.400,- Kč

Pozn.: V ceně lekcí je poplatek za vstup na driving a hřiště f. Park Golf a.s., nezahrnuje fee na hřiště při závěrečné zkoušce (cca 200,- Kč)

               Príma den přeje
               Váš Park Golf team
               Tel.: +420 724 325 184
                Recepce: +420 723 848 039


