800 Kč

900 Kč

Slevy na denní FEE pro Mistrovské hřiště
/ Discounts for Green Fee at Championship course
Děti do 15 let / Children up to 15 years

50 %

Studenti do 26 let / Students up to 26 years

20 %

Ženy od 55 let / Women over 55 years

20 %

Muži od 60 let / Men over 60 years

20 %

Veřejné hřiště / Public Course

9 jamek / 9 holes

250 Kč

280 Kč

500 Kč

560 Kč

Slevy na denní FEE pro Veřejné hřiště
Discounts for Green Fee at Public Course
Děti do 15 let / Children up to 15 years

50 %

Studenti do 26 let / Students up to 26 years

20 %

700 Kč

780 Kč

Cvičné plochy / Driving range
Veřejnost /
Public

Členové /
Members

Vstup na cvičné
/ plochy / Entry
practice areas
(driving range,
putt, chip, pitch)

Zdarma /
FREE

Zdarma /
FREE

Cvičné míče
Driving Range
/ Range balls

60 Kč /
40 ks

50 Kč /
40 ks

Půjčovné / Rental
Sada golfových holí s bagem –
celý set / Full set of golf clubs

300 Kč

Sada golfových holí s bagem –
půlený set / Half set of golf clubs

200 Kč

Sada základních golfových holí
pro Veřejné hřiště s bagem / Set
of basic clubs for Public Course

100 Kč

Jednotlivá hůl / Individual club

30 Kč

Ruční vozík / Trolley

50 Kč

Pronájem elektrické bugyny
– 9 jamek / Buggy rental for
9 holes

Těšíme se na Vaši návštěvu!
We are looking forward to your visit!

AREÁL ROK
VÝ

3
201

400 Kč

600 Kč

U

18 jamek / 18 holes
(2 x 9 jamek
Veřejné hřiště)

200 Kč

18 jamek
/ 18 holes

GOL
FO

700 Kč

so, ne, svátky
Sat, Sun, Holiday

500 Kč

po-pá od 14:00
Mon-Fri from 2.p.m.

so, ne, svátky
Sat, Sun, Holiday

450 Kč

Golf Resort Lipiny

18 jamkový MIX (9 jamek Veřejné
a 9 jamek Mistrovské hřiště)
/ 18 hole MIX (9 holes Public Course
and 9 holes Championship Course)
po-pá, Mon-Fri
8:00 - 14:00

po-pá od 14:00
Mon-Fri from 2.p.m.

400 Kč

18 jamek / 18 holes
(2 × 9 jamek
Mistrovské hřiště)

so, ne, svátky
Sat, Sun, Holiday

Before the game you have to register your TEE TIME, pay
for the GREEN FEE, follow the rules and regulations, golf
etiquette and safety during the game.

9 jamek / 9 holes

po-pá od 14:00
Mon-Fri from 2.p.m.

What is the cost?
It is FREE to enter practice grounds at Golf Resort Lipiny. For
a small fee you can rent pencil bag with 3 basic clubs to play
at the Public course. Tokens for a floodlit Driving Range to be
purchased at the reception for 60 CZK/40 practice balls. Also
you can practice short game for FREE at floodlit CHIPPING
GREEN and PUTTING GREEN.
Our aim is to get you to play on the Public course as soon
as possible. If you never played golf then sign up at the
reception or at www.golflipiny.cz/golf-school/start-cardregistration/ for a one hour basic introductory course START CARD, held on Saturdays at 10 a.m.

Mistrovské hřiště / Championship course
po-pá, Mon-Fri
8:00 - 14:00

Do I need the equipment?
For a casual play you do not need to buy any golf equipment.
Clubs are available for rent at the reception.

Golf Resort Lipiny - Ceník služeb / Price list

po-pá, Mon-Fri
8:00 - 14:00

How to start with golf

Zacátecníky nejlépe
hodnocený areál
go
lfov
.cz
a - h ri st e

350 Kč člen
/ member
450 Kč
nečlen
/ non
member

Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066/31, 733 01 Karviná-Fryštát,
telefon: +420 596 311 455, mobil: +420 725 044 292
e-mail: info@golflipiny.cz, www.golflipiny.cz
www.golflipiny.cz

Golf Resort Lipiny
Golfový Resort

Golf Resort Lipiny (Karviná-Lipiny) je osmnáctijamkový golfový areál, který svou nabídkou uspokojí profesionální hráče i začátečníky.
Ve špičkově vybaveném golfovém resortu se nachází devítijamkové Mistrovské hřiště, devítijamkové Veřejné hřiště, osvětlené cvičné plochy pro zdokonalení hry a zajímavě architektonicky řešená
restaurace. Dominantou celého areálu je replika těžební věže, ze
které je krásný výhled na golfové hřiště a je přístupná veřejnosti.
Golf Resort Lipiny přináší jedinečnou příležitost všem, kteří
chtějí vstoupit do krásného světa golfu.
Ceny jsou nastaveny tak, aby se tento sport stal opravdu dostupný široké veřejnosti v Karviné i okolí.
Přátelský tým Golf Resortu Lipiny se těší se na Vaši návštěvu.

Golf Resort

Golf Resort Lipiny (Karviná-Lipiny) is eighteen-hole golf course
that will satisfy professional players and beginners. You will
find here Championship golf course of the highest standard,
beautiful Public golf course, floodlit training areas, interesting
architecturally designed restaurant with conference room.

Mistrovské hřiště

Začínáme s golfem

Championship course

Kolik mě to bude stát?
Některé areály vybírají vstupné, Golf Resort LIPINY nikoliv!
Na místě je možné si vypůjčit hůl či dvě základní hole pro
hru na Veřejném hřišti – č. 8 a putter.
Na osvětlené cvičné louce Driving Range se odpalují pouze cvičné míče. „Žetony“ zakoupíte na recepci, košík stojí 60 Kč / 40 míčků. Dále můžete trénovat krátkou hru na tzv. CHIPPING GREEN
a přihrávky do jamky na tzv. PUTTING GREEN. Na těchto cvičných
plochách nepoužívejte cvičné míče. Na všechny plochy je neomezený vstup zdarma.

Devítijamkové Mistrovské hřiště je s 3 671 metry jedním z nejdelších v Evropě. Hřiště dokáže uspokojit zkušeného hráče díky
své délce, avšak na své si přijdou i začátečníci.
Nine-hole Championship course of the highest standard
is with 3 671 meters one of the longest in Europe. Course
designed by Orag Slovakia will satisfy experienced players and
beginners alike.

Veřejné hřiště

Devítijamkové znormované Veřejné golfové hřiště v Karviné je
ideální pro všechny hráče, kteří si chtějí tento krásný sport vyzkoušet bez jakékoliv kvalifikace. Na toto hřiště mají umožněn
vstup i golfisti s minimální zkušeností. Stačí odpálit pár košíků
na cvičných plochách a seznámit se s pravidly a etikou golfu.

Public course

Beautiful nine-hole Public course is ideal for all players. Course
is available to general public with minimum experience. All you
need to do is tee off few baskets at the Driving Range practice
area, learn the rules and regulations, safety and basic golf
swing.

Je zapotřebí golfové vybavení?
K nezávazné hře žádnou výbavu kupovat nemusíte, hole
jsou k dispozici k vypůjčení v recepci golfového resortu.

Naším cílem je dostat Vás co nejrychleji na Veřejné golfové
hřiště! Stačí Vám pouze absolvovat hodinový startovací kurz
pro Veřejné hřiště pod vedením zaměstnanců Golf Resortu
Lipiny a můžete vyrazit vstříc novým sportovním zážitkům.
Kurz START karta probíhá – v sobotu v 10:00 a úterky od 17
hod. jsou rezervovány pro zaměstnance OKD. Na tento kurz
se můžete přihlásit osobně na recepci nebo přes webový
formulář na www.golflipiny.cz/golfova-skola/registrace-start-karta/.
Pro hru je pak potřeba mít zaplacený poplatek - Green Fee,
dodržovat místní pravidla a bezpečnost při hře.
Nezapomínejte na etiketu, která se týká golfového oblečení,
stejně jako slušného chování všech hráčů na golfovém hřišti.

TIP pro Vás!
Využijte „Startovacích balíčků – pouze jednou za život!“
– program START karta
Za cenu 199,- Kč obdržíte osobní kartu klubu
s osvědčením ke hře na Veřejném hřišti a 1 hru
na 9jamkovém Veřejném hřišti.
Za cenu 599,- Kč obdržíte osobní kartu klubu
s osvědčením ke hře na Veřejném hřišti a 5 her
na 9jamkovém Veřejném hřišti.

