
GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC
občasník s informacemi o Beřovickém golfu
Říjen 2015

Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a 
jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek, které se dějí, či 
proběhly nebo proběhnou v golfovém resortu v Beřovicích. Doufáme, že 
Vám toto čtení připomene jak příjemná je procházka na hřišti s golfovými 
holemi a že je občas potřeba vyměnit pracovní starosti za kyblík míčků a jít 
pročistit mozkové závity na čerstvém vzduchu. Každopádně budeme rádi 
pokud Vás tyto informace neurazí, lépe vzbudí zájem a optimálně i potěší. 
Správnou odpověď znáte jen Vy. 



25.10.2015 pořádáme ( pravděpodobně poslední ) 
Beřovickou neděli, tentokrát již za snížené zimní 
fee a pouze na snížení HCP.

Ve středu 28.10.2015 proběhne oblíbený TEXAS 
DVOJIC. Najděte si parťáka a přijďte se v den 
státního svátku pobavit na beřovické hřiště.

Věříme, že i letos si užijete zcela jiné jamky na Vám 
známém hřišti a strávíte v podzimní přírodě 
krásný den.

Plánek letošního crossu vpravo.

Jamka číslo 1 - odpaliště jamky číslo 9 akademie na green jamky číslo 2 akademie
Jamka číslo 2 - odpaliště jamky číslo 1 černá na green jamky číslo 3
Jamka číslo 3 - odpaliště jamky číslo 4 černá na green jamky číslo 7
Jamka číslo 4 - odpaliště jamky číslo 8 modrá na green jamky číslo 4
Jamka číslo 5 - odpaliště jamky číslo 5 bílá na green jamky číslo 9
Jamka číslo 6 - odpaliště jamky číslo 10 modrá na green jamky číslo 12
Jamka číslo 7 - odpaliště jamky číslo 13 černá na green jamky číslo 15
Jamka číslo 8 - odpaliště jamky číslo 17 žlutá na green jamky číslo 16
Jamka číslo 9 - odpaliště jamky číslo 17 modrá na green jamky číslo 18

Pokud se zúčastníte výše uvedených turnajů, můžete navštívit 
také náš shop a vybavit se zimním oblečením nebo si udělat 
radost novou holí, či potěšit vánočním dárkem své blízké a 
známé. V beřovickém shopu bude ve dnech od 24.10. až do 
1.11.2015 probíhat akce slev. Cokoliv v našem shopu nakoupíte, 
ušetříte 20% a to už přece stojí za to !

CO NOVÉHO V SHOPU

20%

SEZÓNA JEŠTĚ NEKONČÍ
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CROSS COUNTRY 2016

Sezónu, tak jako každoročně zakončíme
populárním Cross Country, který se bude konat
v neděli 1.11.2015. Fee je symbolické, ale 
každý by měl přinést malý dárek tak, aby s 
cenami neodcházeli pouze vítězové.



Golf Beřovice ve spolupráci s Českou 
golfovou federací připravil v rámci projek-
tu „Se školou na golf“ pro podzimní sezonu 
2015 golfové kroužky pro děti základních 
škol ze Slaného, Velvar a Tuřan. Celkem se 
přihlásilo a pravidelně každý týden trénuje 
60 dětí. 

Děti z okolních škol objevují kouzlo golfu

A aby to rodičům nebylo líto, zveme je spolu s dětmi na Mikulášské golfování, 
které se uskuteční v sobotu 5.prosince od 9,00 hod v indooru golfového areálu v 
Beřovicích. Kromě sladkého pokušení budou pro děti i rodiče připraveny malé 
soutěže golfových dovedností. Rodičům nabízíme možnost golfové ochutnávky 
na simulátorech pod vedením zkušených trenérů. Nebojte se a přijďte si to také 
vyzkoušet.

MIKULÁŠSKÉ GOLFOVÁNÍ



Pro naše seniory připravujeme seniorský skupinový trenink pod vedením 
Zdeňka Sýkory. Začínáme 4.11.2015
Kdy:  každou středu 9,00 – 10,00 nebo 10,30 podle počtu účastníků
Kde: indoor Golf Beřovice, pokud bude hezky, tak na cvičných plochách venku
Počet lekcí: 8
Cena celkem: 2000,- Kč zahrnuje i vstup na indoor (nebo žetony)

Základní kurz + startovací sada holí zdarma
Kurz zahrnuje 11 lekcí po 50 minutách, práci trenéra, vstupy na cvičné plochy,
hru na akademickém hřišti, závěrečnou hru na mistrovském hřišti, tréninkové míče,
tréninkové pomůcky a jako dárek startovací sada holí s bagem zdarma.
Kurz je možné čerpat do konce roku 2016.
Cena kurzu
1 osoba  5.990 Kč
2 osoby  7.900 Kč

2 individuální lekce + fee na 18 jamek
Balíček obsahuje dvě individuální lekce po 50 minutách s trenérem a jeden vstup na hřiště.
Platnost na celou sezónu 2016.
Cena balíčku - 1.900 Kč

2x buggy + 400 míčů na driving
Balíček obsahuje 2x zapůjčení buggy na 18 jamek a 400 míčků na driving ( 10 žetonů ).
Platnost na celou sezónu 2016.
Cena balíčku - 1.000 Kč

balíčky lze zakoupit na recepci Golf Beřovice 

SKUPINOVÝ TRÉNINK PRO SENIORY

VÁNOCE V GOLF BEŘOVICE

Pomalu se blíží předvánoční čas a k této příležitosti 
jsme pro Vás připravili tři velmi zajímavé balíčky. 
Potěšte svou rodinu či známé netradičním 
a zajímavým dárkem nebo udělejte radost sobě.

Vánoční balíčky lze zakoupit do 31.12.2015

Limitovaná nabídka

Zájemci se prosím hlaste na recepci Golf Beřovice. 



ZAHÁJENÍ INDOOROVÉ SEZÓNY
Neúprosně chladné počasí pomalu přesune golfovou hru do vnitřních prostor. 
Beřovická indoorová hala zahájí provoz od 1.11.2015. Kromě již tradičních nedělních 
turnajů Beřovické neděle, kde se započítávají odehrané výsledky v celé zimní sezóně a 
následně se vyhlašuje vítěz celé série, připravujeme pro nadcházející zimní sezónu 
také občasné turnaje různého zábavného formátu, o kterých Vás budeme informo-
vat. Také v letošním roce nabízíme zájemcům výhodné permanentky na hru v indoo-
ru. Permanentky jsou samozřejmě použitelné na všechny turnaje, které organizuje 
Golf Beřovice. Pro objednání kontaktujte recepci - recepce@gcbr.cz, tel. 602 525 242, 
312 591 112

Permanentky Indoor - platnost 1.11.2015 - 31.3.2016 Cena veřejnost Cena člen GCBER

20 hodin ( max. 4 hodiny/den )

1 hodina denně

10 hodin ( max. 4 hodiny/den )

-

-

2.100 Kč

2.300 Kč

3.300 Kč

1.400 Kč


