
Конструктор послуг 2020.  

 

Конструктор послуг.    

Послуга 
Ціна грн.\рік 

Ціна грн.\рік 

(оплата до 
15.01.20) 

Новий 
гравець 

Ціна грн.\рік 

(оплата до 15.01.20 на загальну сумму за 

100 000 грн.) 

Абонемент Клубу 

2019 

Розстрочка (на 4 платежі/ поквартально) 

Безлімітний доступ до гольф поля 80 000 76 000 72 000 22 000 Гра на полі 9 лунок  (1-9 лунка \ 1 раз у день) 45 000 43 000 40 500 12 400 Безлімітні м’ячі на Драйвінг Рейнжі + коротка гра 35 000 33 000 31 500 9 600 Безлімітний доступ до гольф поля на 1 місяць* 15000 15000 15000 - Персональний  Garia Car 70 000 66 500 63 000 19 200 Зберігання візка для гольфу  2 000 1 900 1 800 - Зберігання гольф сумки  4 000 3 800 3 600 - Шафа у членській роздягальні  6 000 5 700 5 400 - Персональне місце паркінгу  10 000 9 500 9 000 - Членство в Superior Golf Club** 6 000 6 000 6 000 - 

     

 

 

* - послуга надається лише новим гравцям, які розпочали тренування у 2020 році. 
** - будь-яка послуга з цього конструктора, може бути придбана, лише за умови сплати щорічного членського внеску у розмірі 6000 грн./рік. 



Пакетні пропозиції на сезон 2020 

Пакет Аll inclusive – 210 000 грн. 

- Безлімітний доступ до гольф поля; 

- Безлімітні м’ячі на Драйвінг Рейнжі + коротка гра; 

- Персональний  Garia Car; 

- Зберігання візка для гольфу; 

- Зберігання гольф сумки; 

- Шафа у членській роздягальні; 
- Персональне місце на VIP паркінгу; 

- Членство в Superior Golf Club. 

 

Пакет Nonresident  –  80 000 грн. 

- 50% знижка на Грін Фі у будь який день (окрім турнірів) та незалежно від місця проживання; 

- 10 Грін Фі на 18 лунок або 5 турнірів у 2020 році з оплатою лише організаційного збору; 
- 10 ночей проживання у готелі в турнірні дні; 
- 10 Club Car на 18 лунок; 
- Безлімітні м’ячі на Драйвінг Рейнжі + коротка гра; 

- Зберігання гольф сумки; 
- Шафа у членській роздягальні; 
- Зберігання візка для гольфу; 
- Членство в Superior Golf Club. 

Пакет Junior – 30 000 грн. 

- Безлімітний доступ до гольф поля; 
- Безлімітні м’ячі на Драйвінг Рейнжі + коротка гра; 
- Зберігання гольф сумки та візка; 

 

 



Знижки на всі послуги курорту  (знижки не діють на акційні товари та послуги, а також пакетні пропозиції)  

 На товари у Pro shop  

 На індивідуальні уроки з гольфу  

 На абонементи у дитячу академію та кемпи 

 На проживання у готелі 
 На усі ресторани курорту 

 На аренду тенісних кортів  

 На послуги спортивного залу   

 На послуги Spa-комплексу (крім косметології)  Якщо ви купуєте послуги конструктора на суму від 50 000 до 100 000 грн. – знижка 10% на всі послуги курорту.  Якщо ви купуєте послуги конструктора на суму від 100 000 до 150 000 грн. – знижка 15% на всі послуги курорту. Якщо ви купуєте послуги конструктора на суму за 150 000 грн. – знижка 20% на всі послуги курорту. Купівля послуг конструктора на суму від 100 00 грн. дає знижку 30% на будь-які позиції конструктора для членів вашої родини (на аналогічний пакет послуг або на пакет послуг меншої вартості). Збільшення рівня пакета послуг або зміна його складових, відбувається у індивідуальному порядку. 
 


