EDEM GOLF CLUB

Стати Членом Клубу Edem Golf Club це особливий привілей, який відкриває двері у
світ справжніх поціновувачів гольфу.
Адже, гольф - це не просто спорт, це квінтесенція інтелекту, азарту, спорту,
медитації, естетики, природи - певного способу життя.
Традиції аристократизму, дружня підтримка і позитивні емоції все це є невід'ємною частиною клубного життя на полі Edem Resort.

Стратегічне мислення, командний дух, цілеспрямованість,
витривалість, етика...
На всі питання може відповісти одна гра в гольф.

Гольф – це самовдосконалення, бiй насамперед iз самим собою.
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EDEM GOLF CLUB CARD

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КЛУБНОЇ КАРТИ
GOLD

SILVER

ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ

Пріоритетний доступ на гольф поле
протягом вихідних днів

Пріоритетний доступ на гольф поле
протягом вихідних днів

Доступ у вихідні дні може бути обмежений

Green Fee на полі для гольфу безкоштовно

Green Fee на полі для гольфу безкоштовно

Вартість Grеen Fee на полі для гольфу - 1200 грн

Green Fee на академічному полі безкоштовно

Green Fee на академічному полі безкоштовно

Вартість Green Fee на академічному полі - 700 грн

Green Fee на академічному полі
для одного друга безкоштовно

50% від вартості на Green Fee на
академічному полі для одного друга

Green Fee на полі для гольфу
для одного друга безкоштовно

50% від вартості на Green Fee на полі для гольфу
для одного друга

Самостійні тренування на driving range, chipping
green, putting green безкоштовно

Самостійні тренування на driving range, chipping
green, putting green безкоштовно

Самостійні тренування на driving range, chipping
green, putting green, великий кошик м'ячів - 200 грн,
малий кошик м'ячів - 150 грн, а також повна
вартість гольф інвентарю

Безкоштовна участь у
клубних турнірах

Спеціальна ціна на участь у
клубних турнірах 300 грн

Вартість участі у турнірах - 1500 грн

Ведення гандикапу адміністрацією клубу

Ведення гандикапу адміністрацією клубу

Ведення гандикапу адміністрацією клубу

-30% на послуги гольфу (заняття, оренда інвентаря)

-20% на послуги гольфу (заняття, оренда інвентаря)

Гольф послуги за актуальним прайсом

Індивідуальні спортивні/фітнес заняття з тренером
на свіжому повітрі за попереднім бронюванням

Індивідуальні спортивні/фітнес заняття з тренером
на свіжому повітрі за попереднім бронюванням

Зберігання особистого гольф інвентарю

Зберігання особистого гольф інвентарю

Зберігання інвентаря (сет ключок та візок) - 5000 грн

Член клубу Edem Golf Club стає членом гольф
федерації України (клуб оплачує акредитацію у ВФГ)

Член клубу Edem Golf Club стає членом гольф
федерації України (клуб оплачує акредитацію у ВФГ)

Щоб стати членом гольф федерації України
потрібно оплатити акредитацію у ВФГ - 440 грн

Місце для парковки та зарядки
особистого електрокару
Іменна особиста шафа в роздягальні
Групові ранкові спортивні тренування

Групові ранкові спортивні тренування

Безкоштовне користування SUP board
в літній сезон (без тренера)

Безкоштовне користування SUP board
в літній сезон (без тренера)

Безкоштовний вхід на пляж для власника
карти та членів сім’ї першої лінії

Безкоштовний вхід на пляж для власника
карти та членів сім’ї першої лінії

Вхід на пляж - 900 грн/особа

Можливість відвідувати заняття з
реабілітологом за спеціальною ціною

Можливість відвідувати заняття з
реабілітологом за спеціальною ціною

Вартість заняття з реабілітологом - 3000 грн

Пріоритетне бронювання та спеціальна ціна на
події Країни Едем: Збори врожаю та сніданки на
винограднику, події у Park3020, Новорічний бал
в Країні Едем, День Валентина, 8 березня для
власника карти та членів сім’ї першої лінії

Пріоритетне бронювання та спеціальна ціна на
події Країни Едем: Збори врожаю та сніданки на
винограднику, події у Park3020, Новорічний бал
в Країні Едем, День Валентина, 8 березня для
власника карти та членів сім’ї першої лінії

Три бонусні картки-сюрпризи від
ресторану «Terrace by the lake»

Три бонусні картки-сюрпризи від
ресторану «Terrace by the lake»

Можливість придбати Клубне Членство для
членів сім’ї першої лінії зі знижкою 50%

Можливість придбати Клубне Членство для
членів сім’ї першої лінії зі знижкою 50%

Доступ до членської GOLD member зони
у Club House
Сертифікат на відвідування групової екскурсії
у Park3020 (до 6 осіб)

Сертифікат на відвідування групової екскурсії
у Park3020 (до 6 осіб)

Участь у щорічному почесному зборі наглядової
ради (проходить у форматі Edem Golf Club Gala
Dinner, black tie)

Участь у щорічному почесному зборі наглядової
ради (проходить у форматі Edem Golf Club Gala
Dinner, black tie)

Можливість отримання запрошення
в наглядову раду Edem Golf Club

Можливість отримання запрошення
в наглядову раду Edem Golf Club

Welcome drink під час кожного візиту
у Edem Golf Club

Welcome drink під час кожного візиту
у Edem Golf Club

вступ 150 000 грн

(продовження 100 000 грн)

вступ 50 000 грн

(продовження 40 000 грн)

Всі привілейовані послуги діють протягом терміну дії карти (12 місяців з моменту придбання)

Участь у щорічному почесному зборі наглядової
ради (проходить у форматі Edem Golf Club Gala
Dinner, black tie) - 300 EUR

КОРОБКА ВЛАСНИКІВ КЛУБНОЇ КАРТИ

клубна карта

EDEM GOLF CLUB
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EDEM GOLF CLUB CARD

* картка іменна, та не підлягає передачі іншим особам
* термін дії картки 1 рік

Найскладнiше - вiдчути в собi дитячу легкiсть пiд час гри. (Тайгер Вудс)

КОРОБКА ВЛАСНИКІВ КЛУБНОЇ КАРТИ

‘‘

Вітаємо!
Тепер ти Член Клубу Edem Golf Club це особливий привілей, який відкриває двері у
світ справжніх поціновувачів гольфу!

‘‘

ПОДАРУНКОВИЙ ПАКЕТ

ПОДАРУНКОВІ СЕРТИФІКАТИ
всі сертифікати запаковані в
червоний оксамитовий конверт
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#terracebythelake #mystorywithmichelin #chefslife

Сертифікат на знижку 10% на їжу
при наступному візиті у ресторан
«Terrace by the lake»
(до 6 гостей)

1002

Сертифікат на знижку 20%
на будь-яку пляшку вина у ресторані
«Terrace by the lake»

1 0 % o ff c e r t i fi c a t e f o r f o o d
on your next visit in restaurant
«Terrace by the lake»
(up to 6 guests)
дійсний до / valid until
*не для продажу / not for sale
*знижка діє лише на їжу / discount valid for food only

2 0 % o ff c e r t i fi c a t e
for any bottle of wine in restaurant
«Terrace by the lake»
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Десерт на вибір у подарунок
дійсний до / valid until
*не для продажу / not for sale
*знижка діє лише на їжу / discount valid for food only

(для 2 гостей)

Dessert on us
(for 2 guests)

дійсний до / valid until
*не для продажу / not for sale
*знижка діє лише на їжу / discount valid for food only

КЛУБНА КАРТА / БРОШУРА

клубна карта

Вітаємо тебе в клубі Edem Golf Club

EDEM GOLF CLUB
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Пріоритетний доступ на гольф поле
протягом вихідних днів

Welcome drink від Chivas Golf Bar
при кожному візиті на гру*

Гра на полі «Green Fee» безкоштовно*

Закрита дегустація віскі лише для членів клубу

Можливість безкоштовно приводити
з собою друга «Green Fee»

«Віза» на територію Країни Едем

Самостійне тренування на
Driving Range безкоштовно

Знижка на святкування дня народження
на локації Сhivas Golf Bar 15%
Знижка 50% на сніданок в ротонді у
яблуневому саду для чотирьох осіб

Можливість проводити іменні Турніри або
турніри Вашої Компанії
- 30% на індивідуальні заняття з тренером
Індивідуальні спортивні заняття з тренером
на свіжому повітрі
Зберігання особистих ключок
Член клубу Edem Golf Club стає
членом гольф федерації України
Знижка на Pro Shop 15%

* картка іменна, та не підлягає передачі іншим особам
* термін дії картки 1 рік

Групові ранкові спортивні тренування щодня

Безкоштовна участь у всіх гольф-турнірах*
Ведення гандикапу адміністрацією клубу

EDEM GOLF CLUB CARD

Окрема парковка для членів клубу

Можливість придбати Клубне Членство для
членів сім’ї першої лінії зі знижкою 50%

*лише для власника картки при її пред’явленні

Можливість придбати програму «GOLF-SPA
WEEKEND» за спеціальною ціною, яка буде
індивідуально розроблятися під особисті
потреби кожного з членів клубу*
Безкоштовне користування SUP board в
літній сезон (без тренера)*
Безкоштовний вхід на пляж та відвідування
пляжних вечірок для власника карти та членів
сім’ї першої лінії
Три бонусні картки-сюрпризи від
ресторану «Terrace by the lake»
Пріоритетне бронювання та сеціальна ціна на
події у Edem Resort Medical & SPA для власника
карти та членів сім’ї першої лінії

Всі привілейовані послуги діють протягом терміну дії карти

Гольф – це дуже iндивiдуальний, але водночас i командний вид спорту.

СРІБНИЙ ЗНАЧОК «EDEM GOLF CLUB»

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧІВ

ФУТБОЛКА

КЕПКА

Карта Члена Клубу буде діяти протягом одного
календарного року з моменту придбання як на літні,
так і на зимові послуги Edem Resort Medical & SPA.

