SINCE 2010
8. 6. 2019 v golfovom rezorte Black Stork, Veľká Lomnica
PROGRAM HRÁČI:
09:00
10:00
10:30
10:30
15:30
16:00 – 18:00

Registrácia
Zahájenie turnaja (Lobby bar)
Kanón štart (Turnaj 18 jamiek s úpravou HCP 0- 36)
Kanón štart (Turnaj 9 jamiek s úpravou HCP – určený pre absolventov ZK a HCP 37 – 54)
Občerstvenie po turnaji
Individuálne hodiny s trénermi, masáže, wellness a relax centrum

PROGRAM NEHRÁČI:
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00

Registrácia
Golfová akadémia s profesionálnym trénerom
Obed v reštaurácii hotela
Hra na 3 par akadémii

SPRIEVODNÝ PROGRAM POČAS CELÉHO DŇA:

Workshop fotenia s Canon, skušobné jazdy TESLA, profesionálna prístrojová diagnostika pleti ENVY Therapy®,
antistresové masáže, ochutnávka čajov KUSMI TEA, voľný vstup do wellness centra,
poradenstvo a krášlenie s MARY KAY, v priestoroch hotela výstava “Objavte silu skla” - sklár a dizajnér Achilleas

PROGRAM PRE DETI: TUI deťom (pre deti do 15 rokov)
10:00 – 21:00

HĽADANIE STRATENÉHO KONTINENTU, súťažne stanoviská v téme,výroba tričiek, maľovanie
na tvár, dobrodružná cesta po kontinentoch, nafukovací hrad, divadlo, minidisco

SPOLOČNÝ PROGRAM:
16:00 – 24:00
16:00 – 22:00
18:00
18:30
19:00 – 20:30
20:30 – 01:00

Lounge na terase hotela
Gin&tonic tasting, ochutnávka cigár
FUNNY Fotobox
Otvorenie večerného programu
Spoločný raut, vyhodnotenie výsledkov turnaja, ochutnávka vín Hamsik winery, tombola, aukcia,
Kapela SILBAND, diskotéka v Lobby bare

RSVP: tui@funtravel.sk, tel. 052/466 1333, bližšie informácie nájdete
na www.funtravel.sk, www.tui-reisecenter.sk
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Ponuka pre účastníkov
TUI Golf CUP 2019
UBYTOVANIE V HOTELI INTERNATIONAL **** v golfovom areáli Black Stork:
Cena pre účastníkov turnaja TUI je 115 ® / dvojlôžková izba / noc.
Cena pre účastníkov turnaja TUI je 99 ® / jednolôžková izba / noc.
Cena ubytovania zahŕňa: raňajky formou bufetových stolov a neobmedzený vstup do wellness centra
(vnútorný a vonkajší vyhrievaný bazén, suchá, parná a infra sauna, tepidárium, posilňovňa)
Turnajový poplatok:
99 ® / hráč
79 ® / hráč ubytovaný v hoteli International ****
Turnajový poplatok zahŕňa:
štartovné, fee, žetón na driving range, občerstvenie, pitný režim,
raut, tombolu, ceny pre víťazov, aukciu, sprievodný program.
Účastnícky poplatok:
55 ® / nehráč/dospelá osoba
20 ® / nehráč/ dieťa do 12 rokov
0 ® / nehráč/ dieťa do 6 rokov
Účastnícky poplatok zahŕňa:
celodenné občerstvenie, pitný režim, raut, tombolu,
golfovú akadémiu, aukciu, sprievodný program.

