BAKKAKOT

Golfklúbbur Mosfellsbæjar
Golfklúbburinn býður upp á tvö vallarsvæði eða tvo mismunandi golfvelli.
Vallargjald
Aðal völlurinn er Hlíðavöllur
sem staðsettur er í Æðarhöfða 36, 270
Vallargjald
9 holur – 3.900 íþróttamiðstöðarinnar,
kr.
Mosfellsbæ og er það Vallargjald
einnig staðsetninga
aðal
18 holur – 5.900 kr.
skrifstofa, veitingastaðarins BLIK og sala til útleigu.
Vallargjöld
hópar
af öllum
teigum
Hlíðavöllur
er “stóri
völlurinn” okkar Ræsing
og er 18 holu
keppnisvöllur.
Miðað við ræsingu á 1. teig og að rástímar séu
bókaðir í rástímaskráningu á golf.is.
Miðað við leikhraða 4 klst á 18 holur
9 holur

1-8 kylfingar: 3.900 kr. per mann
9-16 kylfingar: 3.400 kr. per mann
17 eða fleiri: 2.900 kr. per mann

Miðað við 4 kylfinga í ráshóp og GM ákveður teiga
sem ræst er á. Hámarksfjöldi í shotgun ræsingu eru
40 kylfingar. Hámarksleiktími er 3 klst með 9 holur
og 5 klst með 18 holur. Eingöngu virkir dagar.
9 holur

Ræst út fyrir klukkan 09:00 – 3.900 kr. per mann
Ræst út fyrir klukkan 15:00 – 4.900 kr. per mann
18 holur

18 holur

Ræst út fyrir klukkan 09:00 – 4.900 kr. per mann
Ræst út fyrir klukkan 14:00 – 6.900 kr. per mann

1-8 kylfingar: 5.900 kr. per mann
9-16 kylfingar: 5.400 kr. per mann
17 eða fleiri: 4.900 kr. per mann

Þjónusta við hópa

Vallarlokun

Uppsetning á móti á golf.is, prentun á skorkortum
og innsláttur á skori að hring loknum

Leiga á vellinum og aðstöðu

klst:í 300.000
kr.
Svo erum við með Bakkakot sem staðsettur3 er
Mosfellsdal.
20 kylfingar eða færri
21 kylfingur eða fleiri
400.000
kr.
Bakkakot er 9 holu völlur ætlaður þeim sem vilja5 klst:
eitthvað
öðruvísi
og
9.900 kr.
19.900 kr.
hentar betur byrjendum og þeim kylfingum sem eru styttra komnir (Tilvalið
Afrekskylfingur á teig
í fyrirtækjamót
hjá óreyndum). Veitingar eru einnig í boði í Bakkakoti og eru
9.900 kr. á klst
aðstöður þar svo sem æfingaflatir, æfingasvæði, minni völlur, grill, pallur úti
Ljósmyndari út á völl
með sætum og fleira.
9.900 kr. á klst
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