
 

 

 

CENIK 2016 - LETNE KARTE   

MATIČNI KLUB 

 

GOLF BRDO 

 

LETNE KARTE - INDIVIDUALNO 

 5-dnevna letna karta 

Velja za uporabo vadišča in igrišča od ponedeljka do petka (prazniki niso vključeni). 

Prvi član 216 € 

Drugi družinski član 171 € 

 7-dnevna letna karta brez omejitev 

Velja za uporabo vadišča in igrišča vse dni v tednu 

Prvi član 297 € 

Drugi družinski član  234 € 

 

Vse cene veljajo za obdobje ene sezone (okvirno od 15. marec do 15. november), igranje ob protokolarnih 

dogodkih ni možno. 

BREZPLAČNE STORITVE  IN POPUSTI: 

 

Brezplačne storitve:  

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

 Uporaba vadišča Golf Brdo (brez vadbenih žogic). 

 Igranje na  Hribarjevem golfišču Grad Strmol 1936. 

 

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

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

 Vožnja s kočijo (5%). 

 Voden ogled Gradu Brdo (5% - pri minimalnem številu obiska 10 oseb). 

 Voden ogled Gradu Strmol (5%). 

 Prenočitvena zgodba (nočitev z zajtrkom v Hotelu Brdo ali Gradu Strmol ali Vili Bled – 10%). 

 Lovišče (5% popust za voden ogled lovišča). 

 Regenerativna golfska masaža (5 %). 
 

Rok plačila letnih kart: 

 Gornje cene veljajo za plačilo letne karte v februarju 2016. 

 Plačilo letne karte v marcu 2016: cene se povišajo za 10%. 

 

Plačilo letnih kart: 

 Vsa plačila in informacije: 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, letna karta Golf Brdo«. 

 

V cenah je vključen DDV. 
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HRIBARJEVO GOLFIŠČE GRAD STRMOL 1936 

 

LETNE KARTE - INDIVIDUALNO 

 

 7-dnevna letna karta brez omejitev 

Velja za uporabo golfišča vse dni v tednu 

Prvi član                                                                                                                                                                    80 €            

Drugi družinski član                                                                                                                                               60 €  

  

 

Vse cene veljajo za obdobje ene sezone (okvirno od 15. marec do 15. november), igranje ob protokolarnih 

dogodkih ni možno. 

BREZPLAČNE STORITVE  IN POPUSTI: 

 

Brezplačne storitve:  

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

 Uporaba vadišča Golf Brdo (brez vadbenih žogic). 

 

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

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

 Vožnja s kočijo (5%). 

 Voden ogled Gradu Brdo (5% - pri minimalnem številu obiska 10 oseb). 

 Voden ogled Gradu Strmol (5%). 

 Prenočitvena zgodba (nočitev z zajtrkom v Hotelu Brdo ali Gradu Strmol ali Vili Bled – 10%). 

 Lovišče (5% popust za voden ogled lovišča). 

 Regenerativna golfska masaža (5 %). 
 

Rok plačila letnih kart: 

 Gornje cene veljajo za plačilo letne kart v februarju 2016. 

 Plačilo letne karte v marcu 2016: cene se povišajo za 10%. 

 

Plačilo letnih kart: 

 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, letna 

karta Hribarjevo golfišče 1936«. 

 

 

 

mailto:grad-strmol@brdo.si

