Ceník Golf Hostivař
INDOOR GOLF

VENKOVNÍ GOLF
VSTUPNÉ
driving range + cvičné greeny
(včetně putting greenu v Indoor centru)

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

(07:00-15:00)

(15:00-22:00)

všední dny (po-pá)

50,-

so-ne, svátky

100,-

100,-

Děti do 15 let a senioři nad 65 let: 50% sleva, po-pá 07:00-15:00 vstup ZDARMA

MÍČE driving range
75,-

odpálení 50 ks míčů

Odpalovací rohož včetně míčků
+ putting green v Indoor centru

platnost/rozsah

Range & Balls
permanentní

Range & Balls
bodová

Balls
bodová

DOPOLEDNÍ

CELODENNÍ

(po-pá 07:00-15:00) (po-ne 07:00-22:00)

2.000,-

2.500,-

3 měsíce

5.200,-

6.500,-

6 měsíců

7.600,-

9.500,-

12 měsíců

12.000,-

15.000,-

10 vstupů
+ 20 žetonů
20 vstupů
+ 40 žetonů
30 vstupů
+ 60 žetonů

1.800,-

2.250,-

3.400,-

4.250,-

4.800,-

6.000,-

230,-*

so-ne, svátky

280,-*

1.350,-

40 žetonů

2.550,-

60 žetonů

3.600,-

Děti do 15 let a senioři nad 65 let platí za rohož v dopoledních hodinách do 15:00 ve
všední dny: 180 Kč a v odpoledních hodinách a o víkendech: 230 Kč.
Pokud máte 30 minutovou lekci u našeho profesionálního trenéra, je možné zakoupit
rohož na 30 minut (160 Kč / 190 Kč).
* Cena je uvedena za 1. hodinu. Každá další půlhodina rohože stojí 90 Kč.

9ti jamkové
hřiště (9 jamek)

700,-

300,-

II. pásmo

800,-

I. pásmo: všední dny do 15:00
II. pásmo: víkend, státní svátky, všední dny od 15:00
Děti do 15 let a senioři nad 65 let: 50% sleva u tee time do 15:00

HRACÍ KARTY 9ti jamková akademie
název karty

počet green fee

cena karty

hřiště
akademie
(fee
až 18 jamek)

10

2.700,-

20

5.100,-

30

7.200,-

9ti jamkové
hřiště
(9 jamek)

Cenik.indd 1

II. pásmo

500,-

I. pásmo: všední dny do 15:00
II. pásmo: víkend, státní svátky, všední dny od 15:00
HRACÍ KARTY – golfový simulátor
název karty

rozsah hodin

I. pásmo

II. pásmo

bodová
(přenosná)
ABOUTGOLF

12

3.780,-

5.400,-

24

6.720,-

9.600,-

V případě dočasného uzavření či provozního omezení driving range nebo jeho
součástí (např. greeny) z provozních nebo jiných důvodů (turnaje, akce, apod.) nelze
uplatnit nárok na prodloužení karty či plnou nebo částečnou refundaci hodnoty karty.
Denní karty je možné použít pouze ve všední dny 7:00 - 15:00. Při použití mimo toto
pásmo je nutné doplatit rozdíl vstupného nebo si nechat vyznačit vstup navíc.
Rezervace golfového simulátoru: v recepci Golf Hostivař, tel. 724 124 818, při
zrušení později než 24 hodin předem se účtuje plná cena hry na simulátoru, při
opakovaném nedodržení termínu rezervace si provozovatel vyhrazuje právo další
rezervace odmítnout.
Roční green fee: karta opravňuje držitele k volnému použití 9-jamkového hřiště
a hřiště golfové akademie areálu Golf Hostivař. Obsahuje navíc volný vstup na
venkovní driving range. Tato karta je nepřenosná, platí 12 měsíců od vydání a její
platnost nelze prodloužit. V případě dočasného uzavření či provozního omezení
některého z hřišť nebo celého areálu z provozních nebo jiných důvodů (turnaje,
akce, apod.) nelze uplatnit nárok na prodloužení karty či plnou nebo částečnou
refundaci hodnoty karty.

Členové GCHOS – DRIVE mají slevu 20% (green fee, driving range – vstup a míče)
10% (indoor golf, golfový obchod, box na hole, restaurace).

počet green fee

I. pásmo

II. pásmo

10

6.300,-

7.200,-

20

11.900,-

13.600,-

30

16.800,-

19.200,-

ROČNÍ GREEN FEE
9ti jamkové hřiště + hřiště akademie

350,-

Pro každého návštěvníka areálu Golf Hostivař je závazný PROVOZNÍ ŘÁD, který je
viditelně umístěn v recepci a který může dále podrobněji upravovat provozní podmínky použití areálu.

HRACÍ KARTY 9ti jamkové hřiště
název karty

I. pásmo

Permanentní karty Range & Balls jsou na jméno (nepřenosné), obsahují neomezený vstup + odpálení denně až 100 míčů (2 žetony) na venkovním driving range
areálu Golf Hostivař v daném období (platnost nelze prodloužit).

POPLATEK ZA HRU (GREEN FEE) – 9ti jamková hřiště

I. pásmo

280,-*

Bodové karty jsou přenosné, může je sdílet i více osob najednou, platí do vyznačené
hodnoty, maximálně však 12 měsíců od vystavení. Při nevyužití bodové hodnoty
karty nelze platnost karty prodloužit.

20 žetonů

hřiště akademie
(fee až 18 jamek)

(15:00-22:00)

SIMULÁTOR About Golf

1 měsíc

základní green fee

ODPOLEDNE

(07:00-15:00)

všední dny (po-pá)

HRACÍ KARTY do tréninkového areálu
název karty

DOPOLEDNE

Půjčení hole: 50 Kč.
Půjčení vozíku: 9 jamek – 100 Kč 18 jamek – 200 Kč.
Půjčení setů: 9 jamek – 400 Kč 18 jamek – 600 Kč.
Kontakt: recepce 724 124 818, info@golfhostivar.cz.
Ceník je platný od 1. 11. 2009. Ceny jsou uvedeny včetně 9% DPH.

25.000,-
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