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Hotel Gran Palas, La Pineda � � � � �
Хотел Гран Палас е разположен в Ла Пинеда, в близост до популярните туристически дестинации  Салу 
и Тарагона.
Комплексът се намира само на няколко крачки от плажа и е отлична база, откъдето да се насладите на 
всичко, което предлага тази превъзходна дестинация. Независимо дали сте дошли за великолепните 
забележителности на Тарако, който е в списъка на ЮНЕСКО за Световно културно наследство, или 
за местните атракции като тематичните паркове и плажове, ще откриете, че сте избрали правилното 
място, за да разгледате всичко това.
Този модерен и елегантен 5-звезден хотел впечатлява от пръв поглед с внушителната си фасада 
с каменни колони, които водят към светло и просторно лоби с естествена светлина. Гостите на 
хотела получават отлично обслужване и комфорт. Можете да избирате между 102 невероятни стаи и 
апартаменти, както и от богат асортимент от съоръжения. За да се насладите още повече на престоя си, 

ХОТЕЛ
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на ваше разположение са закрит и открит плувен басейн, както и няколко ресторанта, разположени в 
просторни и красиви градини.
Тези, които търсят релакс, могат да посетят СПА и Уелнес центъра, където да се насладят на сауна 
или парна баня, масаж или козметични процедури. За да могат и децата да се забавляват по време на 
вашата почивка, хотелът предлага специален детски клуб с приветлив персонал. На разположение е и 
уютен лаундж бар, в който можете да се отпуснете или ако желаете можете да се разходите и насладите 
на големия избор от стоки в магазините. 
Опитайте бирата в Brass, в градината край басейна – бирарията предлага и вкусни специалитети от 
месо и риба на скара от изцяло естествена среда.
Хотелът разполага и с голям открит басейн, обграден от красиви градини, със собствена тераса за 
слънчеви бани и лесен достъп до близкия плаж с шезлонги и чадъри. Има и отопляем закрит басейн в 
СПА и Уелнес центъра, както и пулбар, който предлага освежителни напитки и храна.

ХОТЕЛ
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Голф комплекс “Лумине“
Средиземноморският комплекс Beach & Golf Lumine е рай за любителите на голфа в Каталуния. Всичко 
тук е зелено: 170 хектара, посветени на три голф игрища с най-новите 45 дупки в Испания, и две клубни 
къщи. Всяко едно от тези игрища дава на играча различно голф преживяване от Тарагона или от Барсе-
лона – не само заради предизвикателството, което предлага, но и заради дизайна:  
*18-те дупки на Игрището с езерата (Lakes Course) са напълно интегрирани в природата и заобикалящи-
те ги езера;  
* 9-те дупки на Игрището с руините (Ruins Course) се простират между археологически останки;  
* от специално проектираната 18-а дупка на Игрището с хълмовете (Hills Course) можете да видите кари-
ерите, боровите горички и морето от високо. 
Уеб страницата на комплекса предлага невероятна виртуална обиколка на голф игрищата, която си 
заслужава да се види:
Lumine Ruins,  Lumine Hills, Lumine Lakes

Lumine Lakes
Голф игрището се вие около естествени езера, които са истинско природно богатство. Средиземномор-
ската атмосфера и ландшафтът са идеални за една приятна и спокойна игра.
Проектирано от Грег Норман, това е технически най-трудното от трите игрища и със  
своя линкс дизайн отправя истинско предизвикателство към всеки голфър. 

ГОЛФ ИГРИЩА

http://www.lumine.com/en/lumine-ruins-virtual-tour
http://www.lumine.com/en/lumine-hills-virtual-tour
http://www.lumine.com/en/lumine-lakes-virtual-tour
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Lumine Ruins
Игрището е разположено между клубните къщи на игрищата Lakes и Hills, в най-високата част от ком-
плекса. Преди на това място е имало маслинови и рожкови дървета, които са пресадени, така 
че да се запази естествения Средиземноморски облик.  
Най-забележително за тези 9 дупки е това, че са разположени на сравнително равен терен сред римски 
археологически останки, датиращи от II в. пр. Хр.  Уникално игрище, проектирано от Грег Норман, 
което няма за цел да разсейва играча, а да му позволи да се наслади на всеки удар. 

ГОЛФ ИГРИЩА
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Lumine Hills
Това е игрището с най-изумителните гледки. В непосредствена близост до нос Салу, дупките минават 
през гори от бял бор и обширни насаждения от маслинови и рожкови дървета, а кулминацията е неве-
роятна гледка към морето. Вграждането на игрището в естествената среда осигурява условия за вълну-
ваща игра, а дългите феъруеи са подходящи за шампионатни състезания.  

ГОЛФ ИГРИЩА
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ГОЛФ ИГРИЩА

Bonmont
Голф игрището е проектирано от един от прочутите голф архитекти – Робърт Трент Джоунс-младши. 
Игрище като никое друго, получило своето признание от редица световноизвестни играчи, което пред-
лага отлични условия за голф както за опитни състезатели, така и за начинаещи, които тепърва навли-
зат в този вълнуващ спорт.
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Hotel Gran Palas � � � � �
Единична стая – голфър 1095 €

Двама играчи в двойна стая – цена на човек 995 €

Голфър и неголфър – цена на стая 1645 €

Полети с осигурен трансфер от летището*
Wizz Air полет София – Барселона – София  
Полет от София: W6 4405
Полет от Барселона: W6 4406
*Цената на полета не е включена в пакетите. Всеки играч трябва сам да резервира своя билет.

ЦЕНАТА ЗА ГОЛФЪР ВКЛЮЧВА:
• Коктейл за откриване на турнира в централния офис на БГА и теглене на жребия за отборите
• Трансфер с луксозен автобус от летището до хотела и обратно, както и до голф игрищата 
• 4 нощувки в единична или двойна стая в луксозен хотел (нощувка и закуска) 
• 4 голф игри на игрищата в:

Bonmont Golf Club
Lumine Ruins Golf Course
Lumine Lakes Golf Course
Lumine Hills Golf Course

• Всички игри са с включено бъги (споделено)
• Тренировъчни топки преди игра
• Официална вечеря в събота, 5 март, в ресторант “Лумине”
• Подарък от организаторите. 

ЦЕНАТА ЗА НЕГОЛФЪРИ ВКЛЮЧВА: 
• Коктейл за откриване на турнира в централния офис на БГА
• Трансфер с луксозен автобус от летището до хотела и обратно 
• 4 нощувки в единична или двойна стая в луксозен хотел (нощувка и закуска) 
• Официална вечеря в събота, 5 март, в ресторант “Лумине” 

Депозит в размер на 50% от цялата сума (не подлежи на връщане) 
трябва да бъде внесен до 22 януари 2016 г.

НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ
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ПРОГРАМА
СРЯДА, 2 МАРТ
16:30 Check-in на  летището за полет с WIZZ AIR София –Барселона (W6 4405)
18:40  Излитане от София за Барселона
20:40  Кацане на летище Ел Прат  в Барселона
21:00 Трансфер до хотела
Свободна вечер

ЧЕТВЪРТЪК, 3 МАРТ 
12:00 Първи кръг от турнира, Bonmont Golf Club
Свободна вечер

ПЕТЪК, 4 МАРТ
08:30 Втори кръг от турнира, Lumine Ruins Golf Course
Свободна вечер

СЪБОТА, 5 МАРТ
10:00 Трети кръг от турнира, Lumine Lakes Golf Course
19:00 Официална вечеря в ресторант “Лумине” 

НЕДЕЛЯ, 6 МАРТ
08:30 Финален кръг от турнира, Lumine Hills Golf Course
14:00 Награждаване
17:00 Автобусен трансфер от хотела до летището
19:00 Check-in на летището за полета до София  (W6 4406)
21:15 Излитане от летище Ел Прат
00:55 Кацане в София

Важна информация:
Отборите и стартовите времена за всички кръгове ще бъдат изложени в хотела през всички
състезателни дни.

Лица за контакт:
Константин Икономов, тел.: +359 888 698 991 или k.ikonomov@golfbg.com
Христо Семовски, тел.: +359 885 100 893 или h.semovski@golfbg.com
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ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Участниците в турнира ще бъдат разделени в три хендикап категории и ще се състезават срещу играчи 
от същата група.

A дивизия – 0 – 12 хендикап
B дивизия – 13 – 19 хендикап
C дивизия – 20 – 28 хендикап

FOURSOMES
При формат Foursomes отбор от двама играчи играе срещу отбор от други двама (например Тайгър 
Уудс и Стив Стрикър срещу Рори Макилрой и Греъм Макдауъл).
Играчите от всеки отбор се редуват при изпъленение на ударите. Ако Тайгър Уудс играе началния 
удар, то тогава Стрикър трябва да изпълни втория удар, Тайгър третия и т.н. На следващата дупка дру-
гият играч трябва да играе пръв.

FOURBALL
Форматът Fourball е почти същият с едно изкючение – играчите не се редуват. Всеки играч от двата от-
бора играе дупката със собствената си топка. Всеки отбор взима най-добрия си резултат и го сравнява с 
този на противниковия отбор.

SINGLE MATCHES
Традиционен формат – всеки състезател играе срещу играч от другия отбор.

ХЕНДИКАПИ
Foursomes – Отборът с по-висок сборен хендикап получава половината от цялата разлика между тех-
ния и отборния хендикап на противниците си.
Fourball – Играчът с най-нисък хендикап играе с 0 и трябва да даде удари на останалите, базирани на 
90% от разликата между неговия и другите хендикапи.
Singles – Играе се с пълната разлика между двата хендикапа, като от по-високия се извади по-ниския.

Пример:
Играч A има хендикап 10, а играч Б хендикап 15, като разликата е 5 удара. Ударите на играч Б серазпре-
делят по 5те най-сложни дупки на игрището. Играчът с най-добрия нетен резултат печели
дупката.


