
VSTUP DO INDOORU 
 Ceny:      pro veřejnost    pro členy GCB a GKBŽ děti do 16ti let 
Vstupné denní ..............................................  300,- Kč ........................  250,- Kč .........................  200,- Kč 
Cena zahrnuje využívání areálu v průběhu daného dne (po celou otevírací dobu) a neomezené množství odpálených míčů. 
Vstupné hodinové .........................................200,- Kč ......................... 200,- Kč .......................... 200,- Kč 
Cena zahrnuje využívání areálu na 1 hodinu a neomezené množství odpálených míčů. 
Vstupné sezónní  .......................................  6.100,- Kč .....................  5.100,- Kč  .....................  3.000,- Kč 
Cena zahrnuje využívání areálu bez časového omezení a neomezené množství odpálených míčů od 25. 11. 2019 do 15. 3. 2020. 

Při zakoupení sezónního vstupu s kartou Gopass platí ceny: 
 .................................................................  5.100,- Kč .....................  4.100,- Kč  .....................  2.500,- Kč 

Golfová škola GCB 1.500,- Kč              

Zápůjčka 1 hole .........................................................  ........................  100,- Kč 
Zápůjčka holí (půlset)  ...............................................  ........................  250,- Kč 
Sezónní povolení vjezdu do areálu BVV k pavilónu H:  .....................  1.300,- Kč 

CENÍK SIMULÁTORŮ 
 
Pondělí až Pátek ............................................  9:00 – 15:00 hod  ...........................   15:00 – 20:00 hod 
Nečlen klubu ...........................................................  400,- Kč/hod ..............................  .......  500,- Kč/hod 
Člen klubu nebo nečlen se  
zaplacenou roční hrou ............................................  350,- Kč/hod ..............................  .......  450,- Kč/hod 
Senioři  ....................................................................  300,- Kč/hod (pouze pondělí až středa) 
Sobota, neděle a svátky ..........................................................  .   9:00 – 20:00 hod 
Nečlen klubu .................................................................................  .......   500,- Kč/hod 
Člen klubu nebo nečlen se zaplacenou roční hrou .......................   ......   400,- Kč/hod 
 
Permanentka na 22 hodin (platí Po – Ne pro celý den)  ...........  ...........   7.000,- Kč 
 
Členem klubu se rozumí člen GCB nebo GKBŽ  (je-li ve skupině alespoň jeden člen klubu, platí "klubová" cena). 

Ceny jsou za každou započatou hodinu. Při hře na simulátoru hráč neplatí vstup do indooru, pouze pronájem simulátoru. 

Žádné další mimořádné slevy se nesčítají. 
 
OTEVÍRACÍ  DOBA: 25.  l is topadu 2019 až  15 .  března 2020 

 doh 00:02 – 00:9 eN – oP 
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