
Hrište roku,

Dysinská premiéra
...Golf Park Plzen zvolen

nejlepším hrištem v roce 2008

...letos slavíme páté výrocí
otevrení, stále se modernizujícího
resortu

Slavíme páté výrocí
Golf Parku Plzen

l







GOLF PARK

Pouhých 35 minut z Prahy!

Veríme, že nejradeji trávíte cas
tam, kde vám nic neschází. Golf

Park Plzen pro tento pocit
udelal maximum.

LÉTO 2009

Golf Park Plzen je snadno dostupný nejen z Plzne,

ale predevším z dálnice D5 Praha -Plzen, nebot
leží pouhé ctyri kilometry od tohoto silnicního
tahu.

GPS: 49°, 46'20.22"N, 13° 30'20.6rE

Výbornou príležitostí k tomuto je naše restau
race S letní terasou, kde si každý den mužete

vychutnat speciality ceské i svetové kuchyne
nebo jen tak posedet nad šálkem dobré kávy
a výtecným domácím kolácem, dortem ci
moucníkem.

"Konec dobrý všechno dobré", po skvele stráve
ném dni v našem resortu je potreba nekde opet

doplnit energii a rozebrat s práteli, jak jsme
dnes vlastne hráli.

A záverem je nutno zmínit naší restauraci, kde
jste jiste váš den zacali vydatnou snídaní nebo
malým drinkem na posilnenou a na presnejší
rány.

Díky samostatnému baru a oddelenému zázemí
lze tento prostor oddelit, ci využívat pro porá
dání soukromých akcí jako jsou oslavy naroze

nin, svatební hostiny a další príležitosti.

techniku k projekci odborných prezentací s kapa
citou až 80 diváku pri využití prostoru jako
kinosálu.

Soucástí nove realizované koncepce v prostorách

golfového klubu je rovnež i možnost realizace
firemních školení, obchodních setkání, konfer

encí, prezentací a dalších obchodních aktivit.
K tomuto úcelu byl vybudován klimatizovaný

konferencní sál, který díky svým 100 m' nabízí
všechny výše uvedené aktivity.

Tento prostor je vybaven kvalitní audio a viqeo
technikou s pripojením pro standardní výpocetní

Hotelové pokoje byly vystaveny v podkroví cen
trálmbo objektu formou šesti menších dvoulužko
vých pokoju a osmi dvoupokojových apartmánu,
kde lze využít pristýlky a ubytovat tak i rodinu
s detmi. Do vybavení pokoju patrí samostatné

sociální zarízení s velice prostorným sprchovým
koutem, klimatizace, minibar, TV prijímac se
satelitním príjmem, telefonní prípojka a v nepo
slední rade i možnost pripojení k internetu (WiFi).
Jednotlivé pokoje jsou elegantne barevne odliš
né a samozrejme i do jejich pojmenování pro
mluvilo golfové prostredí. V málokterém hotelu
se tak klientum podarí prenocovat v "Paru"
nebo se probouzet jako ve snu v "Hole in One".

Kapacita hotelu je 14 dvoulužkových pokoju
a 2 nadstandardní apartmány prímo v historickém
objektu sýpky s krásným pohledem na prvních

pet jamek.




