
Darovanský Dvůr Resort s.r.o.

Členské benefity pro rok   2020  
 platnost od 1.7.2020 do 30.10.2020

BENEFITY K VOLNÉMU ČERPÁNÍ: plná cena Členská cena /
sleva v %

Golfové auto 18 jamek ( kmenový + roční člen )* 800Kč 600Kč
Golfové auto   9 jamek ( kmenový + roční člen )* 500Kč 400Kč
1ks volné greenfee 18 jamek  Po-Ne ( 900Kč/ 1 
350Kč ) pro hosta člena klubu ve flightu – pouze 
kmenový člen

dle ceníku 100%

Greenfee Po-Ne pro hosta člena klubu ve flightu – 
pouze kmenový člen

dle ceníku 30%

Golfový ruční vozík 18 jamek – pouze kmenový 
člen

150 100%

Golfový ruční vozík elektrický 18 jamek – pouze 
kmenový člen

250 100%

Wellness Antické lázně*  16:00 – 18:00 450 30%
Ubytování hotel Darovanský dvůr* 2 300 30%

Greensgate Golf Plzeň Dýšina* dle ceníku 50%
Golf Lázně Kynžvart* dle ceníku 25%
Golf Resort Františkovy Lázně  - Hazlov* dle ceníku 20% 
Chateau St.Havel, Praha* hotelové 

služby, 
restaurace,
wellness

15% sleva na 
ubytování
15% sleva v 
restauraci 
10%sleva na 
wellness

Na členské benefity mají nárok pouze ti kmenoví členové, kteří uhradili roční členský
příspěvek,  případně  seniorský  nebo  studentský  členský  příspěvek,  v plné  výši  a
v termínu do 15.3.2020. 



Právo čerpat služby, které jsou poskytovány bezplatně nebo na něž je poskytována
sleva je bez omezení, pokud to kapacita daného zařízení dovolí. 

Pouze greenfee jsou přenosná na jinou osobu, ostatní služby jsou nepřenosné!
 
Cena greenfee je vypočítána dle aktuálního ceníku plných cen fee pro rok 2020.

Právo čerpat slevy a výhody člena klubu nemají ti kmenoví členové, kteří uhradili v
daném kalendářním roce pouze udržovací poplatek.

* Právo čerpat slevy a výhody člena klubu nemají roční členové s typem členství
  POHODA. 

UPOZORNĚNÍ:
Provozovatel golfového hřiště a hotelu Darovanský dvůr si vyhrazujÍ právo z vážných
provozních důvodů některé členské benefity na přechodnou dobu částečně omezit
nebo  zcela  vyloučit,  a  to  i  v  průběhu  roku.  Člen  nemá v tomto případě  právo  na
finanční náhradu. 


