
CAPE KALIAKRA OPEN 2015

Balchik 18-20 June



Уважаеми Дами и Господа! 
Скъпи приятели - любители на голфа!

Имаме честта да ви поканим да участвате във  II-то издание на Международният 
турнир по голф “CAPE KALIAKRA OPEN 2015”.  

На 18, 19 и 20 юни 2015 г. на територията на голф клубове „Lighthouse Golf & Spa 
Resort”, „Black Sea Rama” и „Thracian Cliffs” ще се проведе вторият в историята на 
Балканския полуостров турнир по голф на три игрища (54 дупки). В близост до нос 

Калиакра, заобиколен от своята красива природа и уникалност, фондация “Kaliakria Golf” 
организира вълнуващия тридневен турнир “CAPE KALIAKRA OPEN”. Основавайки се на 
принципа „Независимо от възрастта! Извън границите!” турнирът дава възможност 

на  широк кръг от любители на голфа да тестват силите си. Интересът към турнира 
се увеличава всяка година. В първия турнир “CAPE KALIAKRA OPEN 2014” участваха 

представители на 17 страни. Ние срещнахме хора от всички възрасти, вероизповедания 
и култури. Те показаха своите най-добри качества и спортен дух в играта, 

демонстрирайки джентълменско отношение един към друг. Форматът на състезанието 
позволи на всички участници да прилагат различни тактически и стратегически техники 
в играта, показвайки издръжливост и майсторство. Интригата остана до последната 
дупка. В “B” дивизия победителя бе определен чрез допълнителна игра на първата дупка!



Детайли и условия на турнира
1. ДИВИЗИИ: Турнирът ще се проведе на три голф игрища в три дни, в три дивизии (54 дупки):
- “А” дивизия - за играчи с HCP 0-15
- “B” дивизия - за играчи с HCP 16-25
- “C” дивизия - за играчи с HCP 26-36
2. ФОРМАТ: Форматът на турнира – Индивидуален  „Стейбълфорд”
3. ПРОГРАМА И ДАТИ:

17 юни 2015 /Сряда/ 08:30 -19.30 - Потвърждаване на регистрацията в „Lighthouse Golf & Spa Resort” не 
по-късно от  19:30

17 юни 2015 /Сряда/ 19:30 - Коктейл за откриване на турнира  в “Black Sea Rama”
18 юни 2015 /Четвъртък/ 08:30 - 17:30 - Първи кръг - 18 дупки
19 юни 2015 /Петък/ 08:30 - 17:30 - Втори кръг - 18 дупки

20 юни 2015 /Събота/ 08:30 - 17:30 - Трети кръг - 18 дупки

20 юни 2015 /Събота/ 20:00 - Заключителна церемония и церемония по награждаването 
в „Lighthouse Golf & Spa Resort”

Важно!!!  Всички участници трявба да имат офицален хендикап сертификат при регистрация, в противен случай 
няма да бъдат записани в турнира!
Важно!!!  Задължително условие за участие в турнира е играчите да се настанят в един от трите голф клуба.

Предлагаме ви следните пакети за настаняване:

Пакет от голф-клуб „Lighthouse Golf & Spa Resort”: TOURNAMENT DAYS 18 –20 JUNE, 2015

Nights Board Double/Twin room golf 
view    

Double/Twin room sea 
view   

C.Suite golf 
view 

C.Suite sea 
view

2 Adults 1 Adult 2 Adults 1 Adult 2 Adults 2 Adults
3 BB   €358,00 €442,00 €373,00  €472,00  €406,00  €421,00
4 BB  €391,00  €493,00 €409,00  €529,00  €448,00  €466,00

Пакет от голф-клуб „Thracian Cliffs”: TOURNAMENT DAYS 18 – 20 JUNE, 2015

Nights Board One bedroom suite  Two bedroom suite

Single 2 Guests (shared) 2 Guests 4 Guests (shared)
3 BB €534,00 €434,00 €464,00 €354,00
4 BB €634,00 €484,00 €534,00 €394,00

Собствениците, които притежават жилища в „Lighthouse Golf & Spa Resort”, „Black Sea Rama” и „Thracian 
Cliffs” имат право на преференциална цена за участие в турнира в размер на €235,00.
Пакетът включва:
• Настаняване за три или четири нощувки; • Закуска;
• Такса за участие в турнира;  • Аперитив в деня на откриването на турнира в голф-клуб „Black Sea Rama“;
• Церемонията по награждаването и вечеря  • Безплатни тренировъчни топки (40 бр.);
в голф-клуб „Lighthouse Golf & Spa Resort“; • Наградите за победителите

ЗАЯВКА: Заявките за участие в турнира се подават в про-шоповете на „Lighthouse Golf & Spa Resort”, „Black Sea Rama” 
или „Thracian Cliffs” не по-късно от 19:30 часа на 17 юни 2015 или чрез електронна поща: kaliakragolf@abv.bg, 
тел.: +359 8849 19 654. Онлайн заявка може да се подаде на страница: www.kaliakragolf.com. 
Пакетната програма може да бъде платена в брой в про-шоповете на «Lighthouse Golf & Spa Resort» или «Thracian 
Сliffs» или по банков път по следните банкови сметки:

Наградният фонд е 20 000 Евро
Победителят в състезание Hole-in-one получава награда

АПАРТАМЕНТ – СТУДИО
в комплекса „Lighthouse Golf & Spa Resort”

IBAN:BG05RZBB91551004186662 (BGN)
IBAN: BG58RZBB91551004186678 (EUR)
IBAN:BG73RZBB91551004186699 (USD)
Bank: Raiffeisen Bank, BIC: RZBBBGSF
Fondacia Kaliakra Golf (Cape Kaliakra Open 2015)

Bank Address: Raiffeisen Bank: Bulgaria, 9650 Kavarna, 30, 
Dobrotitza str. (client #С98480)
Address of foundation: Bulgaria, Dobrich region, 9600 Balchik mu-
nicipality, 5 km after Balchik on E87 road, complex 
“Lighthouse Golf & Spa Resort“, Lake 61, Fondacia Kaliakra Golf;



Republic of Bulgaria


