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Vážení členové,
Rádi bychom vám poskytli informace o dění na našem hřišti.

 

Driving range je stále otevřený 
Driving range je nadále otevřený pro členy, kteří se mohou dostat na naše

hřiště. Žetony na tréninkové míče jsou k dispozici z vjezdové brány. Prosíme
všechny návštěvníky a dodržování hygienických nařízení.

Otevírací doba driving range:
Všední dny:          10:00 - 18:00 
Víkendy:                09:00 - 18:00

Recepce nebude o tomto víkendu otevřena.
 

Plánované otevření hřiště
Vzhledem k situaci a také množství prací na hřišti jsme se rozhodli posunout
oficiální datum otevření hřiště. Prozatím máme v plánu otevřít příští týden 19.

března, ale finální rozhodnutí bude závislé nejen na počasí, ale též na
aktuálních opatřeních vlády. Budeme vás včas informovat.

 



Kalendář členských akcí
Připravili jsme pro vás přehledný kalendář členských akcí, který je k dispozici

ke stažení na našich stánkách. Do kalendáře jsme přidali i týmové turnaje
pořádané ČGF pro naše reprezentanty. Kalendář je dostupný zde.

 

Renovace bunkerů
Práce na bunkerech jsou ve finální fázi. Všechny jsou již finálně vytvarované,

zbývá několik posledních, kde se pokládá izolační vrstva. Zároveň probíhá
navážka nového písku. Bunkery budou připravené k otevření hřiště, některé
oblasti, kde se prováděly větší změny, budou po určitou dobu jako půda v

opravě.
 

Přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době a těšíme se brzy na
viděnou na Albatrossu. 
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