
ROČNÍ ČLENSTVÍ RODINA od 25 700 Kč

Hrací karta pro 2 dospělé osoby + děti do 18 let.

Cena této skupinové karty je 25 000 Kč + 700 Kč                 
za každé dítě.

Zahrnuje možnost čerpat slevu ve výši 25 %                        
na zapůjčení buggy (18 jamek).

NNeomezený počet her na 27 jamkovém golfovém 
hřišti Resortu Darovanský dvůr.

Právo účasti na klubových akcích a mistrovství.

Registrace u České golfové federace.

ROČNÍ ČLENSTVÍ SENIOR “A” 11 500 Kč

Věková kategorie od 60 - 64 let. 

Cena ročního členství je stanovena na 11 500 Kč/os.

ZZahrnuje možnost čerpat slevu ve výši 25 %                        
na zapůjčení buggy (18 jamek).

Neomezený počet her na 27 jamkovém golfovém 
hřišti Resortu Darovanský dvůr.

Právo účasti na klubových akcích a mistrovství.

Registrace u České golfové federace.

ROČNÍ ČLENSTVÍ SENIOR “B” 10 500 Kč

VVěková kategorie od 65 let věku výše.

Cena ročního členství je stanovena na 10 500 Kč/os.

Zahrnuje možnost čerpat slevu ve výši 25 % 
na zapůjčení buggy (18 jamek).

Neomezený počet her na 27 jamkovém golfovém 
hřišti Resortu Darovanský dvůr.

Právo účasti na klubových akcích a mistrovství.

RRegistrace u České golfové federace.  

ROČNÍ HRACÍ KARTA STANDARD 17 000 Kč

Roční hrací karta pro 1 osobu.

Neomezený počet her na 27 jamkovém  golfovém 
hřišti Resortu Darovanský dvůr.

Zahrnuje možnost čerpat celoročně slevu ve výši 
25 % na zapůjčení buggy (18 jamek).

PrPrávo účasti na klubových akcích a mistrovství.

Registrace u České golfové federace.  

ROČNÍ ČLENSTVÍ POHODA 3 000 Kč

Hrací karta pro 1 osobu.

2x volné fee na 18 jamek + 2x zapůjčení buggy 
se slevou ve výši 25 % (18 jamek).

Registrace u České golfové federace.

NABÍDKA ROČNÍHO ČLENSTVÍ 2022
GOLF KLUB DAROVANSKÝ DVŮR

GOLF KLUB DAROVANSKÝ DVŮR 
GOLF.KLUB@DAROVANSKYDVUR.CZ

NABÍDKA PRO DRŽITELE
KMENOVÉHO ČLENSTVÍ GOLF 
KLUBU DAROVANSKÝ DVŮR

RRoční hrací klubový poplatek ve výši 15 000 Kč 
umožňuje čerpat členský benefit 25% slevu na plnou 
cenu buggy (18 jamek) a zvýhodněnou cenu  
na zapůjčení buggy (9 jamek).

Neomezený počet her na 27 jamkovém golfovém 
hřišti Resortu Darovanský dvůr.

1x volné hrací fee 18 jamek.  

30 % 30 % sleva na plnou cenu greenfee pro svého hosta 
ve flightu.


