
Gradi Golf Team serdecznie zaprasza do Pałacu Brzeźno na II edycję Święta Piwa oraz Turniej 

Piwogranie – szykuje się świetna zabawa. 

Już od piątku przygotowaliśmy dla Państwa promocyjne pakiety golfowe (już od 175 zł/osoba)* 

oraz  moc atrakcji, tym razem nie tylko tych sportowych ☺. 

 

PROGRAM WYDARZENIA 

PIĄTEK – 28.09 

• Runda treningowa 100 zł 

• 30% rabatu na łaźnie piwne (63zł/os) 

• Prelekcja o warzeniu piwa oraz degustacja domowych piw produkcji Marcina Charczenko 

 

SOBOTA - 29.09.2018 

• Turniej Piwogranie – godz. 11:00 (Turniej zostanie rozegrany na 18 dołkach w formacie stroke play 

netto ¾ hcp, a do wyniku końcowego liczyć się będzie tylko 9 najlepszych dołków) 

• Akademia Golfa dla początkujących – godz. 13:00 

Święto Piwa - start 15:00 

• Pokaz warzenia piwa na żywo Marcina Charczenko 

• Grill i Festiwal Pieroga 

• 1l piwa oraz degustacje piwa z lokalnych browarów 

• Koncert i zabawa z kapelą ludową „Trzy Dęby” 

• Wystawa zabytkowych sprzętów gospodarstwa domowego 

• Wystawa lokalnych wyrobów hafciarskich 

• Konkursy z nagrodami( (voucher na łaźnie piwne) 

• Zwiedzanie strefy łaźni piwnych 

 

Mile widziane przebrania tematyczne ☺ 

 

NIEDZIELA – 30.09.2018  

• dla chętnych runda golfa 150 zł 
 
 
 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE WSPÓLNIE BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ PANA 

OBECNOŚCIĄ 

GRADI GOLF TEAM  

 

 



 

*Poniżej ceny oraz rodzaje pakietów, w razie pytań służymy pomocą ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pakiet Golf + Piknik (bez noclegu) 

  

Klubowicze z prawem do gry 99 zł/os 

Klubowicze bez prawa do gry + zaprzyjaźnione Kluby 249 zł.os 

Pozostali Goście 279 zł/os 

 

Dla osób nie grających w golfa cena za udział w Święcie Piwa:  

75 zł/os. przy wcześniejszej rezerwacji 

99 zł/os. w dniu imprezy 

 

Z wyrazami szacunku 

Gradi Golf Club 

Tel: 669 690 018 

Email: golf@palac-brzezno.pl 

 

 

 

Pakiet Golf + Piknik + Nocleg 

 
jeden nocleg dwa noclegi 

Klubowicze z prawem do gry 

175 zł/os standard 275 zł/os standard 

234 zł/os superior 395 zł/os superior 

254 zł/os apartament 433 zł/os apartament 

Klubowicze bez prawa do gry + 

zaprzyjaźnione Kluby 

325 zł/os standard 425 zł/os standard 

384 zł/os superior 543 zł/os superior 

404 zł/os apartament 583 zł/os apartament 

Pozostali Goście 

355 zł/os standard 455 zł/os standard 

414 zł/os superior 573 zł/os superior 

434 zł/os apartament 613 zł/os apartament 

mailto:golf@palac-brzezno.pl

