ON | OFF STUDIO VE SPOLUPRÁCI
S BESGK A PGCOV UVÁDÍ

ON | OFF ROP - ŠIL GOLF TOUR 2017
10.4. - 12.4.2017, BÜKFÜRDÖ, HUNGARY
26.5. - 28.5.2017, HRUBÁ BORŠA, SLOVAKIA
23.6. - 25.6.2017, SKALICA, SLOVAKIA
30.7. - 31.7.2017, ADAMSTAL, AUSTRIA
15.8.2917, ROSA, POLAND
1.9. - 3.9.2017, POYSDORF, AUSTRIA
28.9. - 29.9.2017, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC

VÍCE NA WWW.ONOFFSTUDIO.CZ

10.4. - 12.4.

BÜKFÜRDÖ
Poloha hřiště:

18ti jamkové mistrovské golfové hřiště Birdland se rozkládá
na ploše více než 100 hektarů a je prvním maďarským certifikovaným mezinárodním
golfovým hřištěm. Součástí hřiště je systém jezer o rozloze 7 hektarů, jež jsou
domovem množství nejrůznějších druhů ptáků. Odtud nese hřiště a golfový klub své
jméno.
Ubytování:
Greenfield Hotel Golf **** nalezneme ve městě Bük
na západě Maďarska. Tento region je proslulý svými léčivými prameny. Hotel byl
otevřen v roce 2004 a v roce 2011 se stal součástí hotelového řetězce a dostal novou
image. Tento hotel je ideální spojení pro golf a wellness. Hotel i jeho vedení získalo
řadu významných cen. Hotel se vyznačuje naprosto dokonalým jídlem. Součástí
výbavy pokoje je župan.
Cena obsahuje:
2x ubytování ve 4 * * * * hotelu Greenfield
All inclusive
Neomezená konzumace vína a piva
2x green fee na hřišti Birdland
Neomezený vstup do wellness
Startovné na turnaji ON OFF TOUR dle pravidel ČGF
děti na přistýlce v pokoji 0 - 8,99 let ZDARMA, 9 - 13,99 let 50% sleva, od 14 let 20% sleva

PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

cena 4.790 Kč
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji
cena pro ubytování v singl pokoji je 5.790 Kč

26.5. - 28.5.

HRUBÁ BORŠA
Poloha hřiště:

Architekt Martin Munka ve spolupráci s Davidem Zaleski naprojektoval hřiště tak, aby
bylo přehledné s čitelným a viditelnými překážkami. Záměr designováním byl takový,
aby si na hřišti užil hru golfista každý urovně.
Dalším prvkem hřiště je špičková kvalita trávy na fairwaye. Jde o stejný travních
druhů, jaký je vyšité na greenech. Psineček / Bent Grass / má většinou předních PGA
hřiště.
Ubytování:
Hotel Vinařský dům se nachází přímo v centru malebného města Pezinok, ležícím na
úpatí Malých Karpat, jen 20 km od hlavního města Bratislavy.
Hotel se svým technickým a prostorovým vybavením zabezpečuje celoročně
komplexní servis pro školení, semináře a menší konference, čímž vytváří optimální
podmínky pro vzdělávání a rozvoj managementu. Je ideálním místem na uspořádání
větších i menších rodinných či firemních akcí.

Cena obsahuje:
2x ubytování ve 3 * * * hotelu Vinařský dům
polopenze
2x green fee na hřišti Hrubá Borša
Startovné na turnaji ON OFF TOUR dle pravidel ČGF
PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

cena 5.290 Kč
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji
cena pro ubytování v singl pokoji je na vyžádání

23.5. - 25.5.

SKALICA
Poloha hřiště:

Normované 18-ti jamkové hřiště, vybudované ve stylu hřišť linksové typu, který je tak
silně zastoupen mezi nejslavnějšími hřišti v Británii a Irsku. Hned zkraje se vyplatí
prozradit, že hřiště ve Skalici nabízí to, co se dá označit za "přidanou hodnotu". Určitě
stojí za to udělat si čas na prohlídku města, které má co nabídnout - od pěkně
zrekonstruovaných památek až po návštěvu některého z místních vinařů, či jen
ochutnat skalickou specialitu trdelník.
Ubytování:
Hotel Svatá Ludmila **** nalezneme ve městě Skalica
Hotel stojící na rozsáhlém pozemku poskytuje svým návštěvníkům i dlouhodobým
hostům velké množství monitorovaných parkovacích míst, řadu krásných zákoutí i
míst s dobrou vyhlídkou. Unikátní rodinu staveb na našem vlastním území doplňuje
privátní barbeque, původní staletá vinný sklep a kostelík sv. Františka Xaverského z
roku 1710.
Cena obsahuje:
2x ubytování ve 4 * * * * hotelu Sv.Ludmila
polopenzi
3x green fee na hřišti Skalica
Startovné na turnaji ON OFF TOUR dle pravidel ČGF

PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

cena 3.990 Kč pro členy BESGC
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji
cena pro ubytování v singl pokoji je na vyžádání

členové ostatních klubů si hradí FEE dle svých recipročních klubových slev

28.7. - 30.7.

ADAMSTAL
Poloha hřiště:

Golf club Adamstal - nádherné golfové hřiště, které i přes svou
krátkou historii získalo mezinárodní uznání, bylo dějištěm European Challenge Tour a
je řazeno mezi TOP nejkrásnější hřiště EVROPY. Hřiště, které vyžaduje soustředěnost
a přesné odpaly, umístil architekt do velmi krásného, ale obtížného terénu pod
vrcholky alpského předhůří. Velkolepé jamky vinoucí se po vrstevnicích i úzké, rovné
fairwaye stojí hráče množství míčků. Odměnou při náročné hře jsou překrásné
výhledy na okolí. Hřiště také charakterizují poměrně prudké výstupy mezi jednotlivými
jamkami.
Ubytování:
Hotel Post * * * * je příjemný rodinný hotel nacházející se
v samém srdci jedné z nejkrásnějších rekreačních oblastí Rakouska, v nádherné
krajině Vídeňského lesa a podhůří Alp. Hotel Post je od Golf Club Adamstal vzdálen
cca 25 km. Ubytování je zajištěno ve standardně vybavených 2-lůžkových pokojích a
zahrnuje i bohatou snídaní.
Cena obsahuje:
1x ubytování ve 4 * * * * hotelu Post
Večeře a snídaně
1x fee na hřišti na 9 jamek Wallerbach Course
1x fee na 18 jamek Championship Course
1x buggy na 18 jamek
PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

Startovné na turnaji dle pravidel ČGF

cena 5.990 Kč
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji
cena pro ubytování v singl pokoji je 5.790 Kč

15.8.

ROSA
Poloha hřiště:
Poloha hřiště:

Privat Golf Club ROSA v obci Konopiska se nachází přibližně 14 km od centra města
Częstochowa. Nepochybně se jedná o jedno z nejlepších golfových hřišť střední
Evropy. Zdejší kaskádovitě propojené vodní plochy zabírají neskutečných 14 ha. Kdo
zde byl jednou, ten si hřiště díky jedinečné atmosféře zamiluje. A nejinak to bude s
vámi…

Cena obsahuje:
1x green fee na hřišti ROSA PRIVATE GOLF CLUB
Startovné na turnaji ON OFF TOUR dle pravidel ČGF
PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

cena 1.200 Kč

1.9. - 3.9.

POYSDORF
Poloha hřiště:

Zdá se, jako by byl Weinviertel pro hráče golfu přímo stvořen.
V jedinečné mírně zvlněné přírodní a vinařské krajině severního Weinviertlu

v okolí

Poysdorfu. Malebná kopcovitá krajina a přirozené přechody mezi vinicemi, loukami a
keřovitým porostem zvou ke golfové hře i k rekondičnímu pobytu. Nechejte svou duši
hýčkat, užívejte si golfové hry, vynikajícího poysdorfského vína a srdečnosti lidí v
oblasti Weinviertlu.
V roce 2006 bylo golfové hřiště Veltlinerland Poysdorf vyznamenáno jako nejlepší nové
golfové hřiště Rakouska.
Ubytování:
Spa Resort Lednice **** se nachází ve městě Lednice v těsné
Blízkosti Lednicko-Valtického areálu. nabízí komfortní ubytování v prostorných
pokojích, jenž uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Lázeňský hotel je dále
vybaven komplexním balneoprovozem, kde si můžete vybrat ze širokén léčebných a
relaxačních procedur, wellness centrem, restaurací se zimní zahradou. 23 km od
hřiště v Poysdorfu.
Cena obsahuje:
2x ubytování ve 4 * * * * hotelu Spa Resort Lednice
2x Polopenze, (snídaně, večeře: výběr ze 3 jídel)
1x Jodobromová koupel nebo aroma masáž částečná
Neomezený vstup do bazénu s jodobromovou mořskou vodou, vstup do privátní infrasauny

PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

2x green fee na hřišti Weinviertel- Poysdorf

cena 4.990 Kč
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji
cena pro ubytování v singl pokoji je 5.790 Kč

28.9. - 29.9.

OLOMOUC
Speciální edice: turnaj smíšených párů

Poloha hřiště:
Na hřišti je velký důraz kladen na náročnost a rozmanitost
jednotlivých jamek, včetně atraktivní ostrovní. Všechny jamky mají menší či větší
převýšení, které klade zvýšené nároky na hru i fyzickou kondici hráčů. Greeny mají
rozlohu kolem 600 m2 a jsou velmi pečlivě tvarovány, v některých případech i ve více
úrovních. Současně jsou chráněny hlubokými bunkery a vodními překážkami. Vše je
citlivě zasazeno do zalesněného kopcovitého terénu. Celková rozloha mistrovského
hřiště je téměř 80 ha.
Ubytování:
Hotel Golf Resort Olomouc**** je zařízen luxusním vybavením, Hotel je umístěným
přímo na hřišti s výhledem do jedineční přírody, které vám zajistí opravdové pohodlí.
Hotel byl postaven v roce 2012 s ohledem na nejnovější trendy, s cílem poskytnout
našim hostům kvalitní servis, díky němuž se k nám budou rádi vracet.
.

Cena obsahuje:
1x noc ve Hotel Golf Resort Olomouc**** se snídaní
2x green fee na18 jamek mistrovského hřiště
2x buggy na 18 jamek
Startovné na turnaji ON OFF TOUR dle pravidel ČGF

PŘIHLÁŠENÍ
ZDE

cena 3.500 Kč
cena platí pro ubytování ve dvoulúžkovém pokoji

cena 1.200 Kč
cena platí pro účastníky turnaje, bez ubytování

ROK 2017
7 TURNAJŮ

7 NÁDHERNÝCH MÍST
1000 POZITIVNÍCH ZÁŽITKŮ

ON/OFF STUDIO

