
 

 

 

CENIK 2016 – DNEVNE KARTE  

MATIČNI KLUB 

 

GOLF BRDO 

 IGRIŠČE  

 

Igralna karta na dan - neomejeno igranje, ponedeljek – petek                                             11 € 

Igralna karta na dan - neomejeno igranje, sobota, nedelja in prazniki                                             14 € 

 

 VADIŠČE: 

 

 

Uporabnina vadišča (brezplačno: ob nakupu dnevne ali letne karte za igranje, učne ure). 1 € 

Vadbene žogice: žeton - 45 žogic 2 € 

Vadbene žogice: 15 žogic. 1 € 

 

 IZPOSOJA 

 

Set palic/dan. 9 €  

Vlečni voziček za golfsko torbo/dan 4 €  

Vozilo za golf za 2 osebi/1 ura 11 €  

Vozilo za golf za 2 osebi/2 uri 14 €  

Vozilo za golf za 2 osebi/3 ure 18 € 

Vozilo za golf za 2 osebi/4 ure 22 €  

Vozilo za golf za 2 osebi/dan 43 €  

 

 OSTALO: 

 

Električno vozilo/prevoz do golfa, v eno smer 2 €/oseba  

Električno vozilo/prevoz do golfa, v obe smeri 3 €/oseba  

 

BREZPLAČNE STORITVE  IN POPUSTI: 

 

Brezplačne  storitve:  

 Otroci do 12. leta starosti v spremstvu odraslega golfista s karto za igranje oz. plačano vstopnino.  

 Ob nakupu karte za igranje ali učne ure pri učitelju golfa je karta za vadišče vključena v ceno. 

 

Popusti in ugodnosti na Brdu (popusti se ne seštevajo): 

 Učenci nad 12 let starosti, dijaki in študenti z urejenim statusom (50%). 

 Regenerativna golfska masaža v 14 dneh od dneva nakupa karte (5 %). 

 

Informacije in plačila: recepcija Hotela Brdo, T: +386 (0)4 260 15 01, golf@brdo.si, ali TRRJGZ Protokolarne 

storitve republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj; št. TRR: 02068-0090878267, s pripisom »Golf, dnevne 

karte Golf Brdo«. 

 

 

V cenah je vključen DDV. 
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HRIBARJEVO GOLFIŠČE GRAD STRMOL 1936 

 

 IGRIŠČE  

 

Igralna karta na dan: neomejeno igranje, vse dni v tednu                                                                                           5 €    

 

 

BREZPLAČNE STORITVE  IN POPUSTI: 

 

Brezplačne  storitve:  

 Otroci do 12. leta starosti v spremstvu odraslega golfista s karto za igranje oz. plačano vstopnino.  

 Ob nakupu karte za igranje ali učne ure pri PGA učitelju golfa je karta za vadišče Golfa Brdo 

vključena v ceno. 

 

Popusti in ugodnosti na Brdu (popusti se ne seštevajo): 

 Učenci nad 12 let starosti, dijaki in študenti z urejenim statusom (50%). 

 Regenerativna golfska masaža v 14 dneh od dneva nakupa karte (5 %). 

 

Informacije in plačila: Hribarjevo golfišče 1936, Grad Strmol, Dvorje 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 00386 (0) 

4 2025900 ali 00386 (0) 41 635694, grad-strmol@brdo.si., ali TRRJGZ Protokolarne storitve republike Slovenije, 

Predoslje 39, 4000 Kranj; št. TRR: 02068-0090878267, s pripisom »Golf, dneve karte Hribarjevo golfišče 1936«. 

. 

V cenah je vključen DDV. 
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