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How to play / Как да играем: 1
A nice downhill par 4. The bunkers on the 
right might be a safer option than flirting 
with the stream on the left. 

Лека, спускаща се пар 4. Бункерите от 
дясно са по-безопасният вариант от 
попадане в потока от ляво. 

TRADITION IN THE FUTURE
CONSTRUCTION & ENGINEERING

ТРАДИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО
СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ

+359 889 24 3535
office-razlog@balkanstroy.com
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How to play / Как да играем: 2

This short par 3 gives you a chance for a 
better score.

Тази къса пар 3 е добра възможност да 
подобрите резултата си.
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How to play / Как да играем: 3

Very interesting par 4. If you want to play it 
safe plan your tee shot to the corner of the 
fairway, and you will get to the green in two. 
The bravest try to get to the green from the 
tee. Good luck to them!

Много интересна пар 4. Ако искате да 
играете на сигурно се прицелете в ъгъла 
на феъруея и ще достигнете грийна с два 
удара. По- смелите се опитват да достигнат 
грийна с първия удар. Успех!

SIGNIFICANT EXPERIENCE IN THE FIELD
OF HOTEL MANAGMENT AND TOURISM

ДОКАЗАН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА 
ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИЗМА

+359 886 200 653
office1@bulgariaholidaysbg.com
www.bulgariaholidays-bg.com
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PRODUCTION OF PLASTERBOARDS AND
DRY GYPSUM MIXTURES

ПРОИЗВОДСТВО НА ГИПСОКАРТОН И
СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ

How to play / Как да играем: 4
The hole challenges your golfing skills. Play 
straight for the line of play. Don’t try to go 
long, to avoid disaster. Difficult green on 
three levels.

Дупката предизвиква уменията ви. 
Играйте право напред по линията на 
игра. Не рискувайте с дълги удари, за да 
избегнете провал. Труден грийн на три 
нива.

02/ 958 22 99
office@technogips.bg
www.technogips.bg
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ROOF AND WALL CLADDING SYSTEMS, 
COMPOSED OF SANDWICH PANELS

ПОКРИВНИ И ФАСАДНИ ОГРАЖДАЩИ 
СИСТЕМИ ОТ САНДВИЧ ПАНЕЛИ

How to play / Как да играем: 5
Splendid par 4 which is fascinating even for 
the most experienced  golfers. Enjoy it.

Великолепна пар 4, която очарова дори 
най-опитните голфъри. Насладете й се !

+359 2 483 36 15
office@technopanel.com
www.technopanel.com
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