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  Golf Club Brno 
 VÝHODY PRO ČLENY 2023 

Golf (kromě neomezené hry a vstupu na DR) 

• Za doplatek 3000 – 5000 Kč (dle typu členství) možnost volné hry na Ostravici, 
Olomouci, Kunětické Hoře a Skalici 

• Klubové reciprocity s vybranými golfovými resorty 
• Člen si může pozvat hosta, který na Kaskádě hraje v jeho doprovodu se slevou 30% 

z aktuální ceníkové ceny fee 
• Zvýhodněná cena za míče na driving range (košík v ceně 70 Kč, 10 košů 630 Kč) 

Hotel + Wellness 

• Zvýhodněný vstup do wellness - 250 Kč (ceníková cena 290 Kč) 
• Zvýhodněná celoroční permanentka do wellness za 4 400 Kč (ceník. cena 5 200 Kč) 
• Sleva 20% při přímé rezervaci ubytování v resortech OSTRAVICE a KASKÁDA 

z aktuálně uvedených cen na webu těchto resortů 
• Sleva 50% na pronájem veškerých konferenčních prostorů v resortu Kaskáda 
• Sleva 10% na masáže 

Pro shop 

• 10% sleva na zboží – neplatí na již zlevněné zboží a fittované hole 

Slevy partnerských firem 

• Vydavatelství CCB - každý držitel členství osobního, přidruženého nebo seniorského 
dostává zdarma roční předplatné časopisu GOLF 

• Heart of Golf - možnost zakoupení známky Heart of Golf, zaručující slevu 50% z fee 
na vybraných českých a zahraničních hřištích 

• OXALIS květinářství - 10% sleva z veškerých služeb a produktů 

• Golf resort Kaskáda - každý držitel členství osobního, přidruženého nebo 
seniorského, který v řádném termínu do konce ledna uhradil roční příspěvek, je 
oprávněn bezplatně pozvat svého hosta 1x na 18 jamek a také 2x na 9 jamek na 
golfovém hřišti Kaskáda – libovolný den v týdnu 
Pravidla uplatňování: 
• host musí být držitelem HCP 
• host jde ve flightu s členem klubu, který ho výslovně pozval 
• vouchery je možno využít i na turnaje 
• tyto vstupy jsou nepřenosné 

http://www.golfbrno.cz/

