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KOBIECY TURNIEJ GOLFOWY

BRUNETKI BLONDYNKI
CZYLI METAMORFOZY
18-19 sierpień 2018

Pakiety/pokoje
pakiet w pokoju 2 osobowym
pakiet w pokoju 3 osobowym
pakiet w pokoju 4 osobowym

Kat. 1

Kat. 2

990,00 zł
950,00 zł

950,00 zł
890,00 zł
790,00 zł

pakiety w pokojach do pojedynczego
wykorzystania
pakiet w pokoju 1 osobowym
w pobliżu obiektu (wraz z transferem 5 min)

990,00 zł

pakiet dla golfistki bez noclegu

550,00 zł

− dla członkiń GGC z prawem do gry ceny pakietów minus 250 PLN

Serdecznie zapraszamy początkujące i Przyszłe Golfistki, które chcą rozpocząć
przygodę z tym pięknym sportem na Akademię Golfa Brunetek Blondynek
prowadzoną przez trenerów najwyższej klasy (min 3 godziny dziennie).
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Pakiet obejmuje
− 2 noclegi ze śniadaniami w formie bufetu szwedzkiego
− pakiet powitalny dla każdej uczestniczki
− piątkową kolację powitalną wraz z degustacją i zabawą taneczną w stylu
karaibskim
− poczęstunek na polu w dniach turniejowych, w tym słynne gorące
drożdżówki
− lunch po każdej zakończonej rundzie turniejowej / Akademii
− metamorfozy (wizaż, stylizacja, foto) dla wszystkich uczestniczek
− galowy konkurs Nearest To The Pin o voucher na udział w turnieju Dr Irena
Eris Ladies Golf Cup 2019
− sobotnią uroczystą kolację w pałacowych ogrodach z alkoholem i atrakcjami
− opłatę turniejową / akademia golfa dla nie-golfistek – 2 dni wraz z
konkursami i poczęstunkiem
− atrakcyjne nagrody, profesjonalna obsługa fotograficzna
− dostęp do strefy SPA z tężnią solankową, saunami, jacuzzi

Runda treningowa w piątek - 120 PLN green fee
Specjalny rabat na usługi w strefie Wellness - 10% po wcześniej potwierdzonej
rezerwacji
Dla Pań zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem lub przedłużeniem pobytu
- rabat na usługi noclegowe – 25%

Warunki rezerwacji:
− rezerwacji można dokonywać drogą mailową recepcja@palac-brzeźno.pl lub
telefonicznie pod numerem 71 312 59 77, 609 270 075
− warunkiem dokonania rezerwacji jest wniesienie opłaty za pakiet
− ilość miejsc noclegowych oraz miejsc w turnieju jest ograniczona, decydować będzie
kolejność wpłat
− anulacji pobytu bez ponoszenia kosztów opłaty rezerwacyjnej można dokonać do dnia
31 lipca 2018r. Po tym terminie opłaty rezerwacyjne nie będą zwracane.
− opłat prosimy dokonywać na konto BZ WBK 39 1090 2398 0000 0001 1475 3857 w
tytule przelewu prosimy dopisać „Brunetki Blondynki 2018”

