Golf Club Brno
VÝHODY PRO ČLENY 2019
Golf (kromě neomezené hry a vstupu na DR)
•
•
•
•
•
•
•

50 Kč za košík míčů
200 Kč sleva na E-cart
2000 Kč sleva na roční pronájem E-cart
50 Kč sleva na denní vstup do Indooru
1000 Kč sleva na roční vstup do Indooru
100 Kč sleva na každou hodinu golfového
simulátoru na Indooru
Reciprocity s vybranými golfovými resorty

Hotel + Wellness
•

30 % sleva při přímé rezervaci ubytování v hotelu
Kaskáda a GREEN INN hotelu Ostravice

•

180 Kč za celodenní vstup do wellness

(platí pouze pro držitele karty + doprovod v rámci 1 pokoje)

Pro shop
•

10 % sleva na zboží (neplatí pro již zlevněné zboží)
Sleva se nevztahuje na golfové sety a samostatné 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 řádného členství v GCB je oprávněn za rok 2019 bezplatně pozvat svého hosta 1x na hru
na 18 jamek, a také 2x na 9 jamek na golfovém hřišti Kaskáda – libovolný den v týdnu. Pravidla uplatňování:
• nárok na tuto výhodu vzniká každému členovi klubu (vyjma členství studentského a juniorského), který včas uhradil roční poplatky
• host musí být držitelem HCP
•
• nevztahuje se na turnaje
• tyto vstupy jsou nepřenosné

Karta Kaskáďan
Cena: 4 900 Kč (od 1. 9. - 3 500 Kč), pro partnera s přidruženým členstvím 3 000 Kč

Golf
•
•
•
•
•
•
•

40 % sleva pro hosty držitele karty v 1 flightu
30 % sleva z členské ceny na půjčení e-cart,
ze kterého držitel karty hraje
25 košíků míčů na DR ZDARMA (na kalendářní rok)
Neomezené fee na hřišti Báč - Welten
2 fee za cenu 1 v Loreta golf clubu Pyšely
4 000 Kč sleva z pultové ceny na roční pronájem E-cart
1 500 Kč sleva z ročního pronájmu klece v bagárně

DR Žabovřesky, Indoor
•

Vstup zdarma pro rodinné příslušníky držitele karty

Hotel
•

(platí pouze pro držitele karty + doprovod v rámci 1 pokoje)

•
•
•

•

Celoroční vstup do wellness ZDARMA
(vstup pro držitele karty a vlastní děti do 12 let zdarma)

•
•

180 Kč za vstup pro doprovod držitele karty (max. 3 osoby)
20% sleva na masáže

10 % sleva na nákup voucherů resortu Kaskáda
20 % sleva na pronájem kongresového centra
Prostory pro narozeninovou oslavu držitele karty
v ceně karty (kongresový bar, restaurace, terasa)

Restaurace
•
•

(mladší 15 let)

Wellness

50 % sleva při přímé rezervaci ubytování v hotelu
Kaskáda a GREEN INN hotelu Ostravice

500 Kč kredit na konzumaci
při následném dobití kreditu karty o dalších 1000 Kč a více
je kredit automaticky navýšen o 10 % z dobíjené částky
(čerpání kreditu možné pouze do konce kalendářního roku)

Pro shop
•

15 % sleva na zboží (neplatí pro již zlevněné zboží)
Sleva se nevztahuje na golfové sety a samostatné hole.

