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CENNÍK 2018

ROYAL VALLEY GOLF CLUB
ZELENÁ KARTA/GREEN CARD
Využite jedinečnú možnosť výuky golfu s našimi
profesionálnymi trénermi Jurajom Zvaríkom a Michalom
Englerom a získajte zelenú kartu za skvelú cenu.
1 osoba ............
2 osoby .............
3 osoby .............
4 osoby .............

390 eur
340 eur *
290 eur *
240 eur *

Cena zahŕňa výuku, 12 × 50 min., tréning so záverečnou
skúškou, zapožičanie palíc.
* Cena platí pre jednu osobu v skupine.

ČLENSKÉ POPLATKY
Vstupný poplatok

Ročný poplatok

Riadne členstvo ...................... 900 eur ................... 450 eur
Pridružené členstvo ............... 700 eur ................... 450 eur
Ročné hracie ................................ 0 eur ................... 700 eur
Junior (17 – 21 rokov) ............. 270 eur ................... 225 eur
Dieťa (11 – 16 rokov) .............. 135 eur ................... 225 eur
Udržiavacie ................................... 0 eur ...................... 70 eur
Ročné členstvo je neprenosné.
Pridružené členstvo: vzťahuje sa na manžela/manželku,
druha/družku. Dieťa do 10 rokov — zdarma.
Vstupný príspevok: keď člen dovŕši vyššiu vekovú kategóriu,
dopláca vstupný príspevok do výšky v danej kategórii.
Junior/Študent: osoba do 21 rokov, resp. do 24 rokov
po doložení potvrdenia o štúdiu.
Udržiavacie: zahŕňa vedenie HCP.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY
Tréningy pre dospelých
1 hráč.....................1 hod. ....................... 45 eur
2 hráči ...................1 hod. ....................... 28 eur *
3 hráči ...................1 hod. ....................... 20 eur *
4 hráči ...................1 hod. ....................... 18 eur *
Tréningy pre juniorov (6 — 18 rokov)
1 junior...................1 hod. ....................... 25 eur
2 juniori ................1 hod. ....................... 18 eur *
3 juniori ................1 hod. ....................... 15 eur *
4 juniori ................1 hod. ....................... 14 eur *
Každá ďalšia hodina bude účtovaná podľa dohody
s trénerom. Jedna vyučovacia hodina trvá 50 min.,
zapožičanie palíc zdarma.
* Cena platí pre jednu osobu v skupine.

OBJEDNÁVKY TRÉNINGOV:
+421 903 822 001, +421 911 130 456
Info recepcia: +421 905 328 829
www.royalvalley.eu
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ROYAL VALLEY GOLF CLUB
GREEN FEE

Platné v dňoch

Cena s DPH

Green fee 9 jamiek

pondelok — štvrtok

29 eur

Green fee 9 jamiek

piatok — nedeľa, sviatok

35 eur

Green fee 9 jamiek/junior

pondelok — štvrtok

15 eur

Green fee 9 jamiek/junior

piatok — nedeľa, sviatok

21 eur

Celý flight 9 jamiek

pondelok — štvrtok

87 eur

Celý flight 9 jamiek

piatok — nedeľa, sviatok

105 eur

Green fee 18 jamiek

pondelok — štvrtok

35 eur

Green fee 18 jamiek

piatok — nedeľa, sviatok

45 eur

Green fee 18 jamiek/junior

pondelok — štvrtok

25 eur

Green fee 18 jamiek/junior

piatok — nedeľa, sviatok

30 eur

Celý flight 18 jamiek

pondelok — štvrtok

105 eur

Celý flight 18 jamiek

piatok — nedeľa, sviatok

135 eur

Unlimited daily fee

pondelok — nedeľa, sviatok

60 eur

Senior (od 60 rokov) zľava na green fee 15 %. | Juniorské green fee je platné do 21 rokov. | Dieťa do 10 rokov hrá zdarma | Dieťa do 6 rokov v doprovode dospelej osoby.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Vstup na cvičné plochy (driving range, chipping & putting green)

Cena s DPH
zdarma

Žetón na driving range, cena na 1 košík (40 loptičiek)

2 eur

Zapožičanie palice

2 eur

Zapožičanie bagu

10 eur

Ručný trolej

5 eur

Golfové auto 9 jamiek

20 eur

Golfové auto 18 jamiek

30 eur
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ROYAL VALLEY GOLF CLUB
CENNÍK ČLENSTVA
Individuálne

Riadne

Pridružené

Ročné hracie

Junior 17r. — 21r.

Dieťa 11r. — 16r.

Vstupný poplatok

900 eur

700 eur

—

270 eur

135 eur

Ročný poplatok

450 eur

450 eur

700 eur
junior –50  %

225 eur

225 eur

Firemné

Udržiavací

70 eur

Podľa vzájomnej dohody

Pridružené členstvo — sa vzťahuje na manžela/-ku, druha/družku. Akceptujeme po preukázaní zhodného bydliska.
Dieťa do 10 rokov — nehradí ročné poplatky, hra vždy zdarma.
Vstupný poplatok — keď člen dovŕši vyššiu vekovú kategóriu, dopláca vstupný poplatok do výšky v danej kategórii.
Junior/študent — osoba do 21 rokov, resp. do 24 rokov po doložení potvrdenia o štúdiu.
Udržiavací poplatok zahŕňa vedenie HCP.
Ročné hracie členstvo je neprenosné.

VÝHODY ČLENSTVA ROYAL VALLEY GOLF CLUB
A: Udržiavacie členstvo:
 členská karta SKGA a vedenie HCP
 vstup na tréningové plochy GRÁTIS
 bezplatne karta Diners na 12 mesiacov od vydania,
neskôr zvýhodnený poplatok
 recipročné zľavy na partnerských ihriskách
— aktuálne V. Lomnica, Agama, Malacky, Bernolákovo
(pripravujeme Tále, Košice, Malá Ida, Báč, Skalica)

B: Riadne, pridružené, aj juniori a deti
všetko z bodu A a k tomu:
 neobmedzená hra na ihrisku Royal Valley
 cvičné loptičky na driving range s 50  % zľavou
 zľava bar golfovej recepcie 10  %
 zľava golfshop 10  %
 zľava golfové autíčko 50  %
 možnosť člena RVGC pozvať na hru nečlena RVGC
so zľavou 20  % (neplatí v turnaji)
 zľava 20  % na ubytovanie v apartmánoch
Natur Resort V. Lomnica

