Голф уроци и курсове

Голф уроци
1. Индивидуален голф урок с голф професионалист (50 мин.)
Пон-Пет/Съб-Нед
70.00 / 80.00 лв.
2. Индивидуален голф урок с голф инструктор (50 мин.)
Пон-Пет/Съб-Нед
50.00 / 60.00 лв.
3. Групов урок с голф професионалист (50 мин.)
Пон-Пет за 2-ма /Съб-Нед за 2-ма
80.00 /90.00 лв.
4. Групов урок с голф професионалист (50 мин.)
Пон-Пет & Съб-Нед от 3 до 6 човека
50.00 лв. на човек
5. Групов урок с голф инструктор (50 мин.)
Пон-Пет за 2-ма /Съб-Нед за 2-ма
60.00 /70.00 лв.
6. Групов урок с голф инструктор (50 мин.)
Пон-Пет & Съб-Нед от 3 до 6 човека
30.00 лв. на човек
7. Обиколка на игрището с голф професионалист(изкл.грийн фий)
9-дупки/ 18-дупки
155.00 /225.00 лв.
8. Обиколка на игрището с голф инструктор (изкл.грийн фий)
9-дупки/ 18-дупки
85.00 лв/115.00 лв.
* т.7 и 8 включват 2ч30мин/4ч30мин игра на игрището

Курсове за начинаещи
Зелена карта
685.00 лв.
Получавате хендикап 54 само за 5 дни и право да играете на
игрищата по цял свят. Акцентира върху основната техника,
видове удари, правила на игра и голф етикеция.
* 6 тренировъчни и 2 теоретични часа (50 мин. всеки)
* Практически тест на игрището (2 часа)
* Цена за 2 човека
923.00 лв.
* Цена за 3 човека
1 234.00 лв.
* Цена за 4 човека
1 500.00 лв.
Курс „Запознай се с голфа“ при запитване в Про шоп
групи над 5 човека. Голф обучение (90 мин.), оборудване и
неограничени рейндж топки.

Курсове за напреднали
Турнирна карта

805.00 лв.
Получавате хендикап от 28 до 34 само за 3 дни
*Подобрението на хендикапа зависи от индивидуалните
резултати на всеки

* 8 тренировъчни и 2 теоретични часа (50 мин.всеки)
* Практически тест на игрището
* Цена за 2 човека
925.00 лв.
* Цена за 3 човека
1 005.00 лв.
Интензивен ден с PGA професионалист
495.00 лв.
* 4 тренировъчни часа (50 мин. всеки)
* Scope & S&M Putt Lab видео анализ
* Една обиколка от 18-дупки с PGA професионалист
* Видео анализ за придобиване на впечатление за силните и
слабите страни на играта ви
* Съвместен обяд

Голф пакет “Плащате 5, получавате 6”
* Пон-Пет с голф Про/ Инструктор
300.00 / 200.00 лв.
* Съб-Нед с голф Про/ Инструктор
325.00 / 250.00 лв.
* 6 тренировъчни часа (50 мин. всеки)
* Scope видео анализ за оптимизиране на техниката
* Цена за 3-ма: цена на пакета + 35%

Голф пакет “Плащате 10, получавате 11”
* Пон-Пет с голф Про/ Инструктор
600.00 / 400.00 лв.
* Съб-Нед с голф Про/ Инструктор
655.00 / 500.00 лв.
* 11 тренировъчни часа (50 мин. всеки)
* Scope видео анализ за оптимизиране на техниката
* Цена за 3-ма: цена на пакета + 35%

Курс за къса игра
275.00 лв.
* 5 тренировъчни часа (50 мин. всеки)
* Scope и S&M Putt Lab видео анализ за оптимизиране на
техниката. Акцентира се върху силните страни на играта ви
* Цена за 2 човека
316.00 лв.
* Цена за 3 човека
343.00 лв.
S&M Putt Lab - как да имате успех с пъта
Club fitting и ремонт на стикове
C-swing видео анализ
при запитване в Про шоп

*Цените за уроци и курсове включват: наем на голф стикове. Цените за уроци и курсове не включват тренировъчни топки.

T: +359 885 535 506
E: proshop@piringolf.bg
www.piringolf.bg

Такси за игра - Koрс А,Б,С и Pirin Pine Course
1-ви Април - 7-ми Декември
8-ми Декември - 31-ви Март
9-дупки /лева/ 18-дупки /лева/ 9-дупки /лева/ 18-дупки /лева/
Делничен ден /Понеделник - Петък/
* За собственици на имоти в ПГКК, гости на
хотелите от веригата на България Холидейз
Уикенд и официални празници
* За собственици на имоти в ПГКК, гости на
хотелите от веригата на България Холидейз

45.00

65.00

35.00

55.00

65.00

95.00

55.00

85.00

Делнични дни /Понеделник - Петък/
*За гости на други хотели и гости на собственици

95.00

135.00

55.00

75.00

Уикенд и официални празници
* За гости на други хотели и гости на собственици

120.00

170.00

75.00

110.00

Такса за игра на Pirin Pine Course/5 дупки/

45.00

Такса за игра на Pirin Pine Course

65.00

135.00

45.00

75.00

Младежи /до 18 години/

21.00

35.00

21.00

35.00

Студенти /до 24 години/

21.00

35.00

21.00

35.00

* След представяне на валидна Студентска книжка

35.00

1 150.00

Пакет - 10 грийн фий /18-дупки/

940.00

*Всяко грийн фий(закупено на пълна цена) включва: 1 бутилка минерална вода, използване на
шкафче в съблекалните, използване на кърпа за баня в съблекалните.
*Гости на хотелите от веригата на България Холиейз:
Пирин Голф Хотел & СПА и Пирин Голф Апартаментен Комплекс.
*Отстъпката е валидна след предоставяне на паспорт за настаняване. Отстъпката не важи за гости и наематели
на собственици.
*Попитайте за специалната ни оферта - “Грийн фий и Oбяд”!

Услуги под наем & Драйвинг рейндж
Наем на стикове
* Нисък клас - половин сет
* Висок клас - цял сет /TaylorMade, PING/

40.00 лв.
60.00 лв - Делничен ден /Понеделник - Петък/
70.00 лв. - Уикенд и национални празници
15.00 лв.

*Наем на 1 стик
Наем на електрическа количка

50.00 лв./ 18-дупки - Делничен ден /Понеделник - Петък/
65.00 лв./18-дупки - Уикенд и национални празници

Наем на ръчка количка(троли)

15.00 лв./ 18-дупки - Делничен ден /Понеделник - Петък/
27.00 лв./ 18-дупки - Уикенд и национални празници

Тренировъчни топки /200 топки/

35.00 лв.

Едногодишни голф членства
„Пълно Членство“
„Семейно Членство“

2 900 лв.

Валидно за 1 календарна година.

2 700 лв. - 1-ви член

* Подходящо за семейства, съпруг/съпруга и до 2 деца.
Валидно за 1 календарна година.

1 900 лв. - следващ
член

„Членство за юноши“

650 лв.

* Неограничена игра на игрища Ian Woosnam & Pirin Pine.
/за деца и юноши до 18 години/.
Валидно за 1 календарна година.

„Делнично членство“

1 500 лв.

* Неограничена игра на голф от понеделник до четвъртък.
Валидно за 1 календарна година.

„Pay & Play" членство“

900 лв.

* Специална цена за грийн фий - 80 лв. за 18-дупки.
Валидно за 1 календарна година.

„Членство за начинаещи“

2 000 лв.

2-годишно „Пълно Членство“

5 000 лв.

* Подходящо за начинаещи голфъри, завършили курс
„Зелена карта“ през последните 2 години.
Този тип членство може да се използва
само за 2 години.
* Специална цена при предплащане за 2 години.
/допълнителни отстъпки не са възможни/

3-годишно „Пълно Членство“

7 500 лв.

* Специална цена при предплащане за 3 години.
/допълнителни отстъпки не са възможни/

*Настоящата ценова листа е в сила от 02.11.2021

За повече информация и регистрация: + 359 885 535 506; proshop@piringolf.bg

