Cenník
Hra na ihrisku
STANDARD Fee 9 jamiek / Fee 18 jamiek
43,00 €
53,00 €
13,00 €
16,00 €
19,00 €
24,00 €
28,00 €
35,00 €

Po – Št
Pi – Ne sviatok
Po – Št deti do 14 rokov
Pi – Ne deti do 14 rokov
Po – Št juniori 15 – 18 rokov
Pi – Ne juniori 15 – 18 rokov
Po – Št študenti do 26 rokov**
Pi – Ne študenti do 26 rokov**

UNLIMITED Fee
Po – Št
Pi – Ne sviatok

/ 79,00 €
/ 99,00 €
/ 24,00 €
/ 30,00 €
/ 36,00 €
/ 45,00 €
/ 51,00 €
/ 64,00 €

SUNSET Fee

PLAY 4 - PAY 3

Po-Št: celý deň
Pi-Ne: po 12:00
Akciu je možné využiť max. pre 12 osôb, t.j. 3 flighty/1 deň.
PLAY 4 - PAY 3 sa nekombinuje s inými zľavami ani s benefitmi
pre členov klubu a neplatí na turnaje. Akcia platí do odvolania.

-70 %
-55 %
-35 %
-25 %

*
jednotlivé zľavy sa nesčítavajú
** platí pre držiteľov preukazu ISIC
*** 16:00 - 21:30 IN SEASON (1.5. – 30.9.)
15:00 - 21:30 OFF SEASON (15.3. – 30.4. a 1.10. – 15.11)

GOLFPAS - právo hrať na ihriskách rezortu
po dobu 12 mesiacov s možnosťou rezervácie
1 800,00 €
1 170,00 €
990,00 €
900,00 €
540,00 €
270,00 €

Základná cena
po zľave pre partnera (-35%)****
po zľave pre seniorov nad 50 rokov (-45%)
po zľave pre študenta do 26 rokov (-50%)
po zľave pre juniora 15-18 rokov (-70%)
po zľave pre dieťa do 14 rokov (-85%)
**** zľava platí pre druhý golfpas

Vstup na tréningové plochy

Driving range, chipping area, putting green
Žetón (32 loptičiek)

bez poplatku
3,00 €

43,00 €
53,00 €

Po-Št: 15:00/16:00 - 21:30***
Pi-Ne: 15:00/16:00 - 21:30***

Zľavy*
Deti do 14 rokov
Juniori do 18 rokov
Študenti do 26 rokov**
HAPPY HOUR Po-Ut: 12:00 - 14:00 (platí na 18 jamiek)

118,00 €
148,00 €

UNLIMITED FEE, SUNSET FEE, HAPPY HOUR, PLAY 4 - PAY 3
sa nekombinuje so zľavami pre deti , juniorov a študentov.

Požičovňa
Golfová palica/polovičný set palíc/plný set palíc
Plný set palíc Premium
Autíčko elektrické - 9 jamiek / 18 jamiek
Vozík ručný
GPS hodiny TomTom
Vozík ručný elektrický - 9 jamiek /18 jamiek

3,00 € / 9,00 € / 18,00 €
36,00 €
31,00 € / 45,00 €
6,00 €
5,00 €
10,00 € / 20,00 €

Služby na ihrisku

Maršál
Štartér
Rozhodca
Administrácia turnaja (štart, listina, príprava skórkariet, vyhod. výsledkov)
Rozmiestnenie vlastných reklám na ihrisku
Prenájom skrinky v šatni clubhousu (len počas hry na ihrisku)
Prenájom skrinky na uloženie golfového výstroja v caddie roome

17,00 €/hodina
17,00 €/hodina
17,00 €/hodina
350,00 €
100,00 €
5,00 €/ záloha za kľúč
3,00 €/deň

Klubové členstvá
Osobné členstvo
v Penati Golf Clube
celoživotné
udržiavací poplatok
ročné

4 700,00 €
1 100,00 €
1 800,00 €

Členstvo manžela/manželky,
druha/družky (zľava -35 %)

Členstvo dieťaťa / deti
do 14 rokov (zľava -85 %)

celoživotné
udržiavací poplatok
ročné

celoživotné
udržiavací poplatok
ročné

3 055,00 €
715,00 €
1 170,00 €

Členstvo študentské
do 26 rokov* (zľava -50 %)

Členstvo juniora
15 – 18 rokov (zľava -70 %)

celoživotné
udržiavací poplatok
ročné

celoživotné
udržiavací poplatok
ročné

2 350,00 €
550,00 €
900,00 €

Členstvo seniorské 50+

1 410,00 €
330,00 €
540,00 €

Osvedčenie o hernej spôsobilosti “ZELENÁ KARTA”
Prípravný kurz + skúška
Tréning golfu (praktická výučba)
Hra na ihrisku (spojenie teórie a praxe)
Teoretická skúška (písomný test)
Praktická skúška (hra na ihrisku)

Čas

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

8x50 min
2x50 min
1x50 min
1x50 min

399,00 €

375,00 €

349,00 €

324,00 €

Tréningový cyklus 12 hod. nezaručuje hráčovi získanie herného osvedčenia “zk”
100,00 € 85,00 €
70,00 €
Samostatná skúška

705,00 €
165,00 €
270,00 €

ročné (platí na hru v pondelok až stredu)

590 €

Firemné členstvo
v Penati Golf Clube
celoživotné na meno
udržiavací poplatok
ročné na meno
ročné prenosné

4 700,00 € + DPH
1 100,00 € + DPH
1 950,00 € + DPH
2 500,00 € + DPH

ZELENÁ KARTA

ku celoživotnému členstvu so zľavou:
60,00 €

-25%

Podrobné informácie a detailný cenník získate na stránke www.penatigolfresort.sk
RECEPCIA, REZERVÁCIA TEE TIME: Tel.: +421 917 907 777, +421 34 39 79 777, E-mail: reception@penatigolfresort.sk

CENNÍK

Osobné členstvo CELOŽIVOTNÉ

TOP benefity CELOŽIVOTNÉHO členstva
(osobného, firemného)

CELOŽIVOTNÉ ČLENSKÉ: 4 700 €
UDRŽIAVACÍ POPLATOK: 1 100 €/rok

• celoživotná hra (podmienkou platnosti členstva
je úhrada ročného udržiavacieho poplatku)

• udržiavací poplatok môže byť prehodnocovaný

• vstup do oddelenej klubovej časti reštaurácie

• možnosť čerpať TOP benefity CELOŽIVOTNÉHO členstva

• možnosť vziať spoluhráča na svoju kartu
so zľavou 15 % (mimo turnajov)
• zľava 12 € na zapožičanie golfového autíčka
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Osobné členstvo ROČNÉ

CELOŽIVOTNÉ ČLENSKÉ: 1 800 €
• s uvedením mena a priezviska osoby
• možnosť čerpať TOP benefity ROČNÉHO členstva
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Firemné členstvo CELOŽIVOTNÉ

CELOŽIVOTNÉ ČLENSKÉ: 4 700 € + DPH
UDRŽIAVACÍ POPLATOK: 1 100 € + DPH/rok
• udržiavací poplatok môže byť prehodnocovaný
• možnosť čerpať TOP benefity CELOŽIVOTNÉHO členstva
• s uvedením názvu firmy, mena a priezviska osoby zastupujúcej firmu
• meno sa môže meniť maximálne 1x za rok
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Firemné členstvo ROČNÉ NA MENO

ROČNÉ FIREMNÉ ČLENSKÉ: 1 950 € + DPH
• s uvedením názvu firmy, mena a priezviska osoby zastupujúcej firmu
• možnosť čerpať TOP benefity ROČNÉHO členstva
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Firemné členstvo PRENOSNÉ

ROČNÉ FIREMNÉ ČLENSKÉ: 2 500 € + DPH
• s uvedením názvu firmy, bez mena konkrétnej osoby
• prenosná členská karta – zástupca firmy ju môže poskytnúť svojim kolegom,
obchodným partnerom na hru (max. 1x 18 -jamkové ihrisko za deň)
• limitovaný počet hier na kartu: 65
• možnosť čerpať TOP benefity ROČNÉHO členstva

• zľava na ručný elektrický vozík:
zľava 1,50 € / 9 jamiek
zľava 3 € / 18 jamiek
• partnerská zľava – druhý z manželov/
druhov dostane zľavu vo výške 35 %
(týka sa aj obnovovacieho poplatku)
• zdarma vstup na tréningové plochy – chipping,
putting, pitching, cvičný sand bunker
• zdarma skrinka v klubovej šatni počas hry
na ihrisku (v závislosti od aktuálnej kapacity
úložných miest)
• 50 % zľava na uloženie uloženie golfového
výstroja v caddie roome clubhousu (v závislosti
od aktuálnej kapacity úložných miest)
• 50 %-ná zľava na golfové loptičky na driving range
• klientsky servis

• zdarma vstup na upravenú pláž pri jazere
• 15% zľava na ubytovanie v partnerskom zámockom
hoteli CHATEAU HERALEC Boutique Hotel & Spa
by L’Occitane v Čechách na Vysočine (nevzťahuje sa na balíčky)
HRA ZADARMO v partnerských golfových kluboch:
• ALBATROSS GOLF RESORT Vysoký Újezd u Prahy,
Česká republika, 18-jamkové ihrisko,
www.albatross.cz (podrobné podmienky a výnimky viď.
na www.penatigolfresort.sk v sekcii Partnerské kluby)
• GOLF & COUNTRY CLUB DACHSTEIN-TAUERN, Rakúsko,
18-jamkové ihrisko, www.schladming-golf.at
• GOLFCLUB ADAMSTAL, Rakúsko,
28-jamkový areál, www.adamstal.at
• ROYAL PARK I ROVERI, Taliansko, dve 18-jamkové ihriská,
www.royalparkgolf.it
• ZALA SPRINGS GOLF RESORT, Maďarsko, 18-jamkové ihrisko, 		
www.zalasprings.hu
• GOLFCLUB MÜNCHEN EICHENRIED, Nemecko, 27-jamkový 		
areál, www.gc-eichenried.de
• GORKI Golf & Resort, Rusko,
18-jamkový areál, www.gorkigolf.ru
• KYTÄJÄ GOLF CLUB, Fínsko
dve 18-jamkové ihriská, www.kytajagolf.fi

TOP benefity ROČNÉHO členstva

(osobného, firemného na meno, firemného prenosného*)
• jednoročná hra (platná od dátumu úhrady
do rovnakého dátumu o rok neskôr)
• vstup do oddelenej klubovej časti reštaurácie
• možnosť vziať spoluhráča na svoju kartu
so zľavou 10 % (mimo turnajov)
• zľava 12 € na zapožičanie golfového autíčka
• zľava na ručný elektrický vozík:
zľava 1,50 € / 9 jamiek
zľava 3 € / 18 jamiek
• 50 % zľava na uloženie golfového výstroja
v caddie roome clubhousu (v závislosti
od aktuálnej kapacity úložných miest)
• klientsky servis
• zdarma vstup na tréningové plochy – chipping,
putting, pitching, cvičný sand bunker
• zdarma vstup na upravenú pláž pri jazere
• zdarma skrinka v klubovej šatni počas hry na ihrisku
(v závislosti od aktuálnej kapacity úložných miest)
• 50 %-ná zľava na golfové loptičky na driving range

HRA so ZĽAVOU 50% z ceny fee v partnerskom klube
(*platí aj pre firemné ročné prenosné karty):
• ALBATROSS GOLF RESORT Vysoký Újezd u Prahy,
Česká republika, 18-jamkové ihrisko, www.albatross.cz
HRA ZADARMO v partnerských kluboch
(*neplatí pre firemné ročné prenosné karty):
• GOLF & COUNTRY CLUB DACHSTEIN-TAUERN, Rakúsko,
18-jamkové ihrisko, www.schladming-golf.at
• GOLFCLUB ADAMSTAL, Rakúsko,
28-jamkový areál, www.adamstal.at
• ROYAL PARK I ROVERI, Taliansko, dve 18-jamkové ihriská,
www.royalparkgolf.it
• ZALA SPRINGS GOLF RESORT, Maďarsko, 18-jamkové
ihrisko, www.zalasprings.hu
• GOLFCLUB MÜNCHEN EICHENRIED, Nemecko, 27-jamkový
areál, www.gc-eichenried.de
• GORKI Golf & Resort, Rusko,
18-jamkový areál, www.gorkigolf.ru
• KYTÄJÄ GOLF CLUB, Fínsko
dve 18-jamkové ihriská, www.kytajagolf.fi

Aktuálne podmienky zvýhodnenej hry našich členov v zahraničných partnerských kluboch odporúčame skontrolovať
na www.penatigolfresort.sk v sekcii partnerské kluby.
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