Ceník
Denní poplatky
Mistrovská hřiště 18 jamek Radecký, d´Este
hrací fee 18 jamek pondělí až čtvrtek

1 700 Kč

hrací fee 18 jamek junior (do 18 let) pondělí až čtvrtek
hrací fee 3 hodiny před setměním pondělí až čtvrtek

900 Kč
900 Kč

hrací fee pátek až neděle, svátky

2 000 Kč

hrací fee junior (do 18ti let) pátek až neděle, svátky

1 100 Kč

fee 3 hodiny před setměním pátek až neděle, svátky

1 100 Kč

Veřejné hřiště 9 jamek Public (neomezená hra)
hrací fee pondělí až čtvrtek

600 Kč

hrací fee junior (do 18ti let) pondělí až čtvrtek

300 Kč

hrací fee pátek až neděle, svátek

800 Kč

hrací fee junior (do 18ti let) pátek až neděle, svátky

400 Kč

Driving range
vstup na driving range

100 Kč

vstup na driving range junior (do 18 let)

50 Kč

treninkový míč 30 ks

50 Kč

Hráči s platným fee mají vstup na driving range volný.
Roční poplatky
roční hrací fee nečlenské

48 000 Kč

roční pronájem golf buggy

17 000 Kč

Půjčovné
golfová hůl 1 ks

100 Kč

1/2 set golfových holí

500 Kč

plný set golfových holí

1 000 Kč

ruční vozík na hole

200 Kč

buggy elektrické pro 2 osoby s GPS 18 jamek

1 150 Kč

buggy elektrické pro 2 osoby s GPS 18 jamek (člen GCKO)

1 000 Kč

golfový box na uložení holí den

100 Kč

golfový box na uložení holí rok

1 000 Kč
Ostatní služby

caddy (18 jamek Radecký, d´Este)

1 000 Kč

Baby sitting (1 dítě, 5 hod)

1 000 Kč
Ubytování

dvoulůžkový pokoj

2 300 Kč

dvoulůžkový pokoj člen GCKO

1 600 Kč

apartmá zámek, lesovna

3 900 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny platí od 1.1.2014 do odvolání
Ceník trénérských služeb naleznete v sekci "Trénink".
Ceník členských poplatků naleznete v sekci "Klub".

