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Vážení členové,

rádi bychom vám poskytli informace o dění na našem hřišti.
 

Driving range je otevřený 
Driving range je od 19. 2. do odvolání opět otevřen.

Otevírací doba je následovná: 

Všední dny:          10:00 - 18:00 
Víkendy:                09:00 - 18:00

 
Vydavač míčů je v provozu a zároveň pro vaše větší pohodlí bude o tomto

víkendu otevřená recepce na drivingu, kde bude k dispozici malé občerstvení.
 

Nové fittovací studio na Albatrossu 
Společnost Golfcentrum, která provozuje náš Pro-Shop, bude od této sezóny

také provozovat fittovací studio na Driving Range. Nově si tak můžete na
Albatrossu nechat nafitovat hole značek Titleist, Callaway a Srixon. Jistě

najdete u těchto značek vaše nové oblíbené hole pro letošní rok.

Rezervace fittingu jsou možné již nyní přes telefonní číslo 607 977 987.



Trénink s Trackmanem a Boditrackerem
Marek Nový a Stanislav Pečínka u nás na Albatrossu organizují tréninky 23.2. a

24.2. s prvotřídní technikou na analýzu vašeho golfového švihu. Na základě
veškerých dat a pod dozorem zkušeného trenéra Vám poté poradí jak zlepšit
vaší techniku a tím také hru. Tréninky trvají vždy dvě hodiny v časech: 10:30-

12:30, 13:00 – 15:00, 15:30 – 17:30. Maximální možný počet osob na
dvouhodinový blok jsou 4 osoby a cena je 1800 Kč za osobu.

Pro bližší informace kontaktujte Novygolfacademy@gmail.com
 

Renovace bunkerů
Práce na bunkrech opět pokračuje po nucené přestávce během mrazivých dnů.

Oteplení tento týden vše výrazně zjednodušuje. Nyní se do bunkerů pokládá
speciální izolační vrstva, jako poslední krok bude navezení nového písku.
Všechny bunkery byly vizuálně upraveny tak, aby odpovídaly současným

trendům, a s novou barvou písku půjde o výraznou kvalitativní a vizuální změnu
celého hřiště. Práce by měly být ukončeny ještě před zahájením nové sezóny.

 

Dotazník spokojenosti 

Děkujeme členům, kteří již vyplnili dotazník spokojenosti, velice si toho vážíme.
Rádi bychom požádali další členy o jejich názor na celkový provoz hřiště,

abychom mohli neustále zlepšovat naše služby a dopřát vám nejlepší možný

mailto:novygolfacademy@gmail.com?subject=Tr%C3%A9nink%20s%20Trackmanem%20na%20Albatrossu


požitek z Vašich návštěv. Předem Vám mockrát děkujeme za vaší zpětnou
vazbu.

Facebook Instagram

Dotazník zde

https://www.facebook.com/AlbatrossGolfResort/
https://www.facebook.com/AlbatrossGolfResort/
https://www.instagram.com/golfalbatross/?hl=en
https://www.instagram.com/golfalbatross/?hl=en
https://www.klokocka.cz/vypis-vozu/?str=1&status=ojete%2Crocni&_do=carFilter-submit&utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=czov-0121
http://www.kekrasnestrani.cz/
https://albatross.cz/cs/dotaznik
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