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IGRIŠČE dnevne karte - ODRASLI
18 lukenj vikend in prazniki
18 lukenj delavnik
9 lukenj vikend in prazniki
9 lukenj delavnik

cena v EUR
15,00
13,00
10,00
8,00

IGRIŠČE dopoldanske karte - ŠTART DO 13 URE od ponedeljka do petka
18 lukenj
9 lukenj

cena v EUR
10,00
7,00

IGRIŠČE DRUŽINSKA DNEVNA KARTA (do vključno 4 osebe)
18 lukenj vikend in prazniki
*18 lukenj delavnik
9 lukenj vikend in prazniki
9 lukenj delavnik

cena v EUR
30,00
26,00
20,00
16,00

IGRIŠČE LETNA DRUŽINSKA KARTA
18 lukenj /1x dnevno / vsi termini do vključno 4 osebe, neprenosljiva

cena v EUR
300,00

IGRIŠČE LETNA KARTA

cena v EUR

18 lukenj /1x dnevno / vsi termini/ 1 oseba, neprenosljiva
PAKETI: IGRIŠČE dnevne karte, 18 lukenj - ODRASLI

250,00
cena v EUR

P2

Paket 10 igralnin delavnik, vikend in prazniki (neprenosljive vst.)

P1

Paket 10 igralnin delavnik (neprenosljive vst.)

P4

Paket 20 igralnin delavnik, vikend in prazniki (neprenosljive vst.)

180,00

P3

Paket 20 igralnin delavnik (neprenosljive vst.)

156,00

97,50

VADIŠČE
košarica 40 vadbenih žogic za vadbo v mrežo
košarica 40 vadbenih žogic (žeton vadbišče)
košarica 40 vadbenih žogic - imetniki letnih kart (žeton vadbišče)

cena v EUR
3,00
2,00
1,50

IZPOSOJA
torba
palica

cena v EUR
2,00
2,00

UGODNOSTI
Otrok do 14. leta starosti v spremstvu odraslega igralca golfa z veljavno karto za
igranje (do maksimalno trije otroci na odraslo osebo)

cena v EUR

POPUST - učenci, dijaki in študentje z urejenim statusom
ŠD

112,50

BREZPLAČNO
50% na redno
ceno

Šolski športni dan do 2 šolski uri - organizirana skupina od 8 do 10 otrok - uporaba
vadišča z učiteljem golfa na osebo
POSEBNA PONUDBA po predhodnem dogovoru

8,00
cena v EUR

Dnevni najem celotnega igrišča z vadiščem

PO DOGOVORU

Team Building za podjetja z uporabo vadišča in možnostjo najema učitelja

PO DOGOVORU

*Cena za klube. Uporaba igrišča na uro.
Skupinski popusti na posamezne vstopnice:15% popusta za skupine nad 10 oseb. Ne velja za turnirje.
Igrišče in vadišče sta za igranje odprta vsak dan. V primeru neugodnih vremenskih razmer (mraz, sneg,...) je
igrišče zaprto. Vsaka sprememba delovnega časa bo objavljena na spletni strani www.sport-ljubljana.si in na
oglasni deski recepcije objekta.
Vse termine igranja je potrebno predhodno rezervirati na 08 384 12 76 ali 041 600 918.
Cene so v Eur in vključujejo DDV. Popusti se ne seštevajo.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Cenik velja od: 01.04.2016

