Българската голф асоциация ви кани
на �4-ия турнир за Купа на президента
във Виламура, Португалия
Скъпи голфъри,
14-ият турнир за Купата на президента на БГА през 2019 г. ще се проведе във Фаро, Португалия.
Изборът на полети дотам е отличен – до Фаро вече може да се стига само с едно прекачване в Мюнхен.
Ще играем на най-добрите игрища в Алгарве: Monte Rei е сред топ 10 в Европа, а Quinta do Lago –
North, South и Laranjal са обявени за Най-добра голф дестинация в Европа. Настаняването е в Lake Spa
Resort – петзвезден курорт в централната част на Виламура.
За наша радост тази година към групата си присъединява голф професионалистът на Голф клуб
„Св. София“ Борис Чакъров. Той ще предлага пакет PGA Academy за начинаещи, които искат да се
включат в част от турнира и да вземат уроци на игрището и на драйвинг рейнджа. Повече подробности
ще откриете в прикачения файл.
Избрали сме седмицата преди 3 март за провеждане на турнира през 2019 г., за да имате възможност да
прекарате дългите почивни дни за националния празник със семейството си.
Необходимо е да направим ранни резервации на стартови времена и хотелски стаи, затова срокът за потвърждаване на вашето участие е 19 декември, сряда.
Оставаме на разположение, ако имате нужда от допълнителна информация.
С уважение

Красимир Гергов
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Сет Ъндъруд

ХОТЕЛ

The Lake Spa Resort �����
The Lake Resort, разположен в сърцето на Виламура, е идеалното място да се отпуснете и да се
насладите на зашеметяващите голф игрища в района. Разполага със 192 стаи и 95 луксозни апартамента
с всички съвременни удобства и фантастични гледки към яхтеното пристанище и плажа, които
при хотелските стаи са от собствена веранда. В курорта ви очакват редица барове и ресторанти,
предлагащи богата гама ястия от местната и международна кухня, които ще ви доставят удоволствие
след дългия ден на игрището. Освен всичко това курортът разполага и със собствено езеро, просторни
градини, фитнес, спа център със закрит басейн и още три открити басейна, единият от които с
естествено пясъчно дъно, а другият – с отопление. Курортът ви дава възможност да се насладите на
истинска голф почивка.
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ХОТЕЛ
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ГОЛФ ИГРИЩА

Monte Rei Golf & Country Club
Голфът в Monte Rei е с несравнимо качество. Удивителното игрище, проектирано от Джак Никлаус,
съчетано с най-високо ниво на обслужване, създава преживяване като никое друго.

18 дупки, пар 72, 7224 ярда. Парков тип.
От Голф клуб Monte Rei се открива невероятен изглед към планината и Атлантическия океан.
Игрището с дължина 6567 м от турнирните тийта предлага наистина предизвикателен дизайн с водни
препятствия, влизащи в игра на единадесет от осемнадесетте дупки. Игрището включва приятни
за игра осем пар-4, пет пар-3 и пет пар-5 с отличен дизайн. Няколко езера и местна растителност
обграждат феъруеите и грийновете като осигуряват на играчите невероятно голф предизвикателство и
незабравими преживявания.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Quinta do Lago

Quinta do Lago е в елита на световния голф от самото си създаване. Днес три от игрищата на курорта
са сред най-добрите в Европа и разполагат с голф съоръжения от световна класа, като голф академията Пол Магинли и единственият TaylorMade Performance Center в Южна Европа. Тези изключителни
условия за голф получават множество награди – „Най-добра дестинация за голф в Европа“ на световните голф награди през 2015 и 2016 г., наградата „Избор на редакторите“ за най-добрите международни
курорти през 2016 и 2017 г. от Golf Digest, като осигуряват мястото на Quinta do Lago сред световния
голф елит.
https://www.quintadolago.com/en/golf/

Quinta do Lago North Course
18 дупки, пар 72, 6776 ярда. Парков тип.

The North Golf Course в Quinta do Lago наскоро бе реновирано с надеждата, че инвестицията от
€ 9.6 млн. ще нареди игрището сред най-добрите три в този престижен европейски курорт. The North
Golf Course има за цел да предложи предизвикателно и приятно преживяване за голфъри с различни
умения. Истинско удоволствие е да се играе на песъчливия терен, а смесените гори, борови дървета,
стратегически поставени бункери и водни препятствия държат играчите нащрек по време на целия
кръг. Само за 6,700 ярда Quinta do Lago North Course тества способността ви да управлявате топката,
както и уменията ви около грийновете, което го прави идеално допълнение към всяка голф почивка.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Quinta do Lago South Course
18 дупки, пар 72, 7092 ярда. Парков тип.

Проектирано от американеца Уилям Мичъл през 1974 г., the South Golf Course в Quinta do Lago
домакинства осем пъти на Portuguese Open и е перфектното допълнение към вашата голф почивка.
Игрището Quinta do Lago South е по-дълго от северното – малко над 7000-ярда, което дава предимство
на пар петиците и на майсторите на дългите удари. Феъруеите са осеяни с борови дървета, изискващи
точни движения, за да останете в играта, а изобилието от езера, местната флора и красивата Ria Formosa допринасят за наистина великолепно голф преживяване.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Quinta do Lago Laranjal Course
18 дупки, пар 72, 7064 ярда. Парков тип.

Голф игрището с пар 72 Laranjal е фантастичен целогодишен терен с грийнове в невероятно състояние.
Обявено е за най-доброто голф игрище в Португалия през 2011 г. и не е трудно да се разбере защо.
Преди години на това място е имало портокалова горичка, а днес Quinta do Lago Laranjal Course
предлага 18 дупки от шампионатен тип в изключителна обстановка. Отлично допълнение към
северното и южното игрище, а съчетанието на трите гарантира вдъхновяваща голф почивка.
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

The Lake Spa Resort �����
Единична стая – голфър

1595 €

Голфър и неголфър

1985 € на стая

Двама играчи в двойна стая
PGA Academy единична стая – голфър

PGA Academy двама играчи в двойна стая
PGA Academy голфър и неголфър

1399 € на човек
1695 €

1499 € на човек
2085 € на стая

Полети
София – Мюнхен –- събота, 23 февруари; заминава 06:05 / пристига 07:05 – LH1707
Мюнхен – Фаро – събота, 23 февруари; заминава 10:55 / пристига 13:05 – LH1798
Фаро – Мюнхен – четвъртък, 28 февруари, заминава 09:40 / пристига 13:50 – LH5465
Мюнхен – София – четвъртък, 28 февруари, заминава 15:25 / пристига 18:15 – LH1704

Цена на билет – 437 �

– изходящ полет - безплатен превоз на голф чанти
– входящ полет - такса за превоз на голф чанта 80 €
Договорихме тази специална групова цена с Lufthansa.
За рецервации, моля, свържете се с Travel Advisors на:
office@ta-bg.com, +359 884 524155, Любо Дончев.
Цената на полетите не е включена в пакета. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.

GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер при пристигане/заминаване и от хотела до голф игрищата
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Lake Spa Resort 5* (нощувка и закуска)
• 4 кръга голф на:
- Игрище Monte Rei Golf & Country Club
- Игрище Quinta do Lago North
- Игрище Quinta do Lago South
- Игрище Quinta do Lago Laranjal
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Официална гала вечеря на 27 март
• Голф подарък
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

PGA ACADEMY ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за „добре дошли“ в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер при пристигане/заминаване и от хотела до голф игрищата
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Lake Spa Resort 5* (нощувка и закуска)
• Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
• 2 турнирни кръга на:
- Игрище Monte Rei Golf & Country Club – Скрамбъл формат
- Игрище Quinta do Lago Laranjal – Скрамбъл формат
• 2 игрални урока с Борис Чакъров на:
- Игрище Quinta do Lago North
- Игрище Quinta do Lago South
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Официална гала вечеря на 27 март
• Голф подарък

NON-GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за „добре дошли“ в централата на БГА
• Удобен автобусен трансфер при пристигане и заминаване
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Lake Spa Resort 5* (нощувка и закуска)
• Официална гала вечеря на 27 март
Депозит в размер на 50% от цялата сума (не подлежи на връщане) трябва да бъде внесен до сряда,
19 декември 2018 г.
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ПРОГРАМА

СЪБОТА, 23 ФЕВРУАРИ
• 04:30 Пристигане на летището за полет София – Мюнхен
• 06:05 Отпътуване от София за Мюнхен
• 13:05 Пристигане във Фаро
• 13:45 Трансфер до официалния хотел
• Свободен ден
НЕДЕЛЯ, 24 ФЕВРУАРИ
• Първи кръг на 14-ия турнир за Купата на президента на игрище Quinta do Lago Laranjal
• Cвободнa вечер
ПОНЕДЕЛНИК, 25 ФЕВРУАРИ
• Втори кръг на 14-ия турнир за Купата на президента на игрище Quinta do Lago South
• Cвободнa вечер
ВТОРНИК, 26 ФЕВРУАРИ
• Трети кръг на 14-ия турнир за Купата на президента на игрище Quinta do Lago North
• Cвободнa вечер
СРЯДА, 27 ФЕВРУАРИ
• Финален кръг на 14-ия турнир за Купата на президента на игрище Monte Rei Golf & Country
Club
• 19:00 гала вечеря и награждаване
ЧЕТВЪРТЪК, 28 ФЕВРУАРИ
• 07:00 Трансфер с автобус от хотела до летището
• 07:40 Check-in на летището за полета до Мюнхен
• 09:40 Отпътуване от Фаро
• 18:15 Пристигане в София

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Точните начални часове за всеки кръг ще бъдат потвърдени един месец преди пътуването.
Жребий и стартови времена за всеки кръг ще бъдат изложени на таблото за съобщения на хотела и ще
бъдат изпратени по имейл.

ЗА КОНТАКТ:

Константин Икономов, тел: +359 888 698 991 или k.ikonomov@golfbg.net
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ФОРМАТ

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
Финалните дивизии ще бъдат определени след приключване на регистрацията.
FOURBALL
При формат Fourball отбор от двама играчи играе срещу отбор от други двама. Всеки играч от двата
отбора 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
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 се разпределят по 5-те най-сложни дупки на игрището. Играчът с най-добрия нетен резултат печели дупката.
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