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Destinace – Praha
Praha je jedno z evropských měst, které se Vám svou tisíciletou historií nezapomenutelně vryje do paměti. Jejím oceněním je také skutečnost, 
že byla zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Budete zde obdivovat výstavní architekturu, ale i kulturní podniky. 
Poznáte její taje mnohá zákoutí, která zůstávají očím běžných návštěvníků ukryta a při procházce večerním soumrakem zjistíte, že i pražské 
legendy k městu neodmyslitelně patří a potulní pěvci na Karlově mostě Vás strhnou do rytmu života města. Praha je hlavní město České 
republiky. Sousedí se Spolkovou republikou Německo, s Rakouskem, Slovenskem a s Polskem.

Počasí 
Počasí bývá v české republice o Velikoncocích spíše proměnlivé s teplotami okolo 10 °C až 15 °C a někdy až 20 °C. Místní lidove pranostiky 
sice říkají „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“, přesto bychom si mohli během letošních Velikonoc vystačit s relativně 
lehkým oblečením. Bude již přes týden po jarní rovnodennosti a jarní příroda bude držet otěže pevně v rukou.

Hrací fee + tříchodové menu s nápojem po hře
Menu obsahuje polévku dle výběru, halvní jídlo dle výběru, dezert dle výběru, nápoj Alko/Nealko.

2x 2 Green fee - Beroun
Hřiště je první skutečně privátní hřiště bv ČR s přednostní 
hrou svých členů. Hřiště vzniklo na místě bývalého vojnského 
cvičiště.. Mistrovské osmnáctijamkové hřiště je vybudováno na 
místě bývalého vojenského prostoru nad Berounkou a obklopené 
brdskými lesy. Kanadský architekt Les Furber dokázal hřiště 
nejen citlivě zasadit do krajiny, ale vytvořil i osmnáct zajímavých 
jamek, na nichž napočítáte celkem 70 písečných překážek a čtyři 
umělá jezera.

1x 2 Green fee - Albatross
Hřiště je hostitelem turnajů ET a člen ETD. Albatross Golf Resort 
se nachází nedaleko Prahy v České republice, pouze 20 minut 
od mezinárodního letiště Václava Havla v Praze Ruzyni a 30 
minut jízdy z centra Prahy. Od roku 2016 je součástí celosvětové 
exklusivní sítě golfových hřišť European Tour Properties. 
Albatross byl otevřen v roce 2010 a ve své krátké historii hostil 
řadu významných turnajů. 

GOLF EASTER IN PRAGUE

STAY & PLAY GOLF

17. – 21. 4. 2019





1x 2 Green fee - Karlštějn
Hřiště je hostitelem European PGA. Jendá se o špičkový a věhlasný 
resort pod středověkým hradem. Nejspíš nejznámější české hřiště, 
a to z mnoha důvodů. Hřiště, které se z původních osmnácti 
jamek rozrostlo v roce 2008 o další devítku, má jedinečný design 
a s dech beroucím výhledem na hrad Karlštejn. 

1 x 2 Green fee - Greensgate
Hřiště je hostitelem LPGA turnajů. V roce 2017 se Golf Park 
Plzeň mění na Greensgate Golf & Leisure Resort, špičkové 
hřiště s dynamickým rozvojem zázemí, služeb a sportovních 
zážitků. Dýšina, která patřila od roku 2004 mezi nejlepší hřiště 
s mezinárodní reputací, tak začíná po dvanácti úspěšných letech 
svou novou éru. Hřiště poprvé otevřelo své brány v roce 2004 na 
severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina, pod názvem Golf 
Park Plzeň. Mistrovské osmnáctijamkové hřiště designoval přední 
německý architekt Christoph Städler.

Golf Resort Beroun ****
Elegantní hotel Beroun Golf Club, obklopen vlastním golfovým 
hřištěm, sídlí ve městě Beroun. Komfortní ubytování nejen pro 
golfisty je připraveno v nadstandardně a elegantně zařízených 
sedmi pokojích a dvou pokojích DeLuxe s jacuzzi. Těšit se můžete 
také na bezplatné wellness centrum se saunou, vířivkami, 
relaxační zónou a místnostmi určenými pro nejrůznější 
procedury. Nechybí ani posilovna, dětské hřiště, sluneční terasa 
a venkovní bazén.

Ubytování: 7 nocí

Transfer z letiště a zpět na letiště v ceně balíčku

Cena balíčku

Služby na objednávku

Cena pro dvě osoby € 1 750

ALT. Cena pro jednu osobu € 1 100

• Limousine servis – osobní řidič Merceds Benz pro dvě osoby, vůz MB E, 4 osoby MVBV, servis dle dle objednávek
• Zapůjčení setu holí s bagem dle výběru – (Pravý Levý set, případně juniorský)
• Prohlídka Prahy – památkový okruh dle výběru trasy 

Rádi pro Vás sestavíme individuální balíček na přání 
Máteli o balíček zájem kontaktujte nás na adrese info@golfadvisor.cz




