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Albatross Newsletter 8
 

Vážení členové, 

v tomto newsletteru naleznete informace ohledně parkování, předání lístků na Czech
Masters a také turnaji „Den Poté.“

Pro více informací ohledně vstupu na Czech Masters klikněte zde.

 

 

Změny v parkování

Přípravy na turnaj Czech Masters jsou v plném proudu. Jak jste si jistě všimli, na
hřišti se už objevily tribuny a nyní se přesouváme do fáze budování turnajové

vesničky, která bude tradičně vztyčena na parkovišti a travnaté ploše vedle něho.

Práce začnou od pondělí 9. 8. 2021 a nebude tím pádem možné využívat
parkoviště před klubovnou. Své vozy tak budete moci parkovat před vjezdem do

areálu na ploše vlevo od vrátnice. Omlouváme se za vzniklé potíže.

 

 

Uzavření hřiště a driving range 

https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=218467a7&linkk=25&idk=16887
Patrik Jericha



Vzhledem k přípravám, které probíhají před Czech Masters, bude hřiště otevřeno do
středy 11. 8. Od čtvrtka 12. 8. bude uzavřeno jak hřiště, tak driving range.  

 

 

Lístky na Czech Masters 

Členové, kteří si objednali lístky, badge nebo VIP parkovací lísky si budou moci
vyzvednout vše od úterý 10. 8. na recepci klubu. Prosíme o vyzvednutí co nejdříve a

nejpozději před začátkem turnajového týdne v pondělí 16. 8.

 

 

Turnaj Den Poté

Tradičně nabízíme našim členům možnost účasti na turnaji konaném ihned po Czech
Masters. Turnaj Den Poté se hraje na hřišti připraveném podle těch nejvyšších

požadavků European Tour: vysoké roughy, úzké fairwaye a rychlé greeny. Hřiště je
na tento den připraveno stejně jako na nedělní finálové kolo Czech Masters. Jedná

se o opravdovou výzvu. 

Registrace je možná na recepci klubu do pátku 13. 8.  

 

 

S přáním krásného dne,

Albatross Golf Resort Tým

   

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162

267 16 Vysoký Újezd
Česká republika
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