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Скъпи голфъри,

Бихме искали да ви поканим на 12-ия турнир за Купата на 
президента на БГА, който ще се проведе в близост до португалската 
столица Лисабон от 1 до 4 март 2017 г.

Тази година сме избрали един изключителен 5-звезден курорт с 4 
голф игрища на световно ниво:
- Oitavos Dunes – №2 в Португалия и №15 в Европа
- Penha Longa Atlantic – №5 в Португалия, в Топ 30 на Европа
- Quinta da Marinha – №35 в Португалия
- Estoril – домакин на Portugese Open от 20 години.

Невероятните игрища в комбинация с първокласния 5-звезден 
хотел „Ойтавос” ще ни предложат едно незабравимо преживяване. 
Що се отнася до формата на игра, възнамеряваме да запазим 
миналогодишното разпределение на участниците в 3 хендикап 
категории.

Молим ви да имате предвид, че е необходимо ранно записване с цел 
запазване на стартови времена и хотелски стаи. 
Оставаме на разположение за допълнителна информация.

Очакваме с нетърпение голф приключението в Португалия!

Сърдечни поздрави,
Екипът на БГА
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Oitavos � � � � � 
Хотел Oitavos комбинира изключително модерен дизайн с разположение сред девствената красота на 
природен парк Синтра-Кашкайш. Хотелът разполага с басейни, съоръжения за тенис и скуош, както и 
голф игрище.
Всички стаи са обзаведени с елегантни мебели в бели и сини цветове, имат отделна всекидневна със 
сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi интернет и самостоятелен балкон.
Гостите могат да се насладят на селекция от първокласни ястия в ресторанта на хотела, докато се 
любуват на изгледа към басейна и градините. Барът на хотел Oitavos предлага богато разнообразие от 
напитки до малките часове на нощта.

ХОТЕЛЪТ
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СПА центърът на хотел Oitavos осигурява пълен пакет услуги и процедури с органични продукти на 
базата на холистичен подход за постигане на здраве и добро физическо състояние. Хидромасажната 
вана, както и сухата и мократа сауна, предлагат отлична възможност за отдих.
Хотел Oitavos се намира на 5 километра от центъра на град Кашкайш и на 30 минути с кола от 
градовете Синтра и Лисабон. Плажът Praia do Guincho е само на 5 минути с кола. 

http://www.theoitavos.com

ХОТЕЛЪТ

http://www.theoitavos.com
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Oitavos Dunes Golf Course
Дизайнът на голф игрището Oitavos Dunes близо до Лисабон е дело на един от най-изтъкнатите голф 
архитекти на нашето време и бивш президент на Американската асоциация на архитектите на голф 
игрища Артър Хилс. Игрището е определено за едно от най-добрите в Европа. Целта на собственика 
на Oitavos е да осигури на играчите вълнуващи голф преживявания на фона на прекрасен пейзаж с 
исторически привкус. Съвършената природна красота е съхранена максимално, така че всяка дупка 
се вписва естествено в заобикалящата среда и предлага различно очарование. Oitavos Dunes включва 
три различни ландшафтни форми: залесена площ (с най-красивите борови дървета в света), дюни и 
по-отворени крайбрежни райони. Дизайнът гарантира истинска наслада и в трите различни зони, а 
трасето наподобява линкс игрищата в Шотландия.

http://www.oitavosdunes.com

ИГРИЩАТА

http://www.oitavosdunes.com
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Penha Longa Atlantic Golf Course
Atlantic Penha Longa по дизайн на Робърт Трент Джоунс младши е в топ 30 на голф игрищата в 
континентална Европа. Архитектът така е проектирал терена, че да се възползва максимално 
от естествения релеф и прекрасните гледки към планината Синтра и морето. С дръзки начални 
удари, смели апроучи и интересни грийнове, игрището гарантира много адреналин и незабравимо 
пътешествие през един от най-вдъхновяващите пейзажи на Португалия.

http://www.penhalonga.com/en/Golf

ИГРИЩАТА

http://www.penhalonga.com/en/Golf
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Quinta da Marinha Golf Course
Голф игрище Quinta Da Marinha в Кашкайш разполага с 18 дупки и с 5870 метра прекрасна природа и 
различни предизвикателства. Игрището с пар 71 е проектирано от легендарния Робърт Трент Джоунс 
и предлага фантастична гледка към Атлантическия океан и планина Синтра. На това игрище можете 
да видите характерния стил на Робърт Трент Джоунс – с повдигнати грийнове и тийта, множество 
бункери и, естествено, водни препятствия. Всяка дупка е различна, затова, ако искате да постигнете 
добър резултат, ще трябва да използвате всичките си клъбове и да имате ясна стратегия.

www.quintadamarinha.com/en/Menu/Golf

ИГРИЩАТА

http://www.quintadamarinha.com/en/Menu/Golf/Course.aspx
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Estoril Golf Course
Голф игрище Ещорил отваря врати през 1929 г., а през 1936 г. дизайнът му е променен от Макензи Рос. 
Това е един от най-старите и емблематични клубове в Португалия, където от години се провеждат два 
от най-големите турнири: 
• The Portuguese Open – от 20 години
• The Portuguese International Championship Amateur – от 63 години.

Дълъг е списъкът на известните голфъри, които са играли на голф игрище Ещорил – Балестерос, 
Монтгомъри, Сам Торънс, Канисарес, Джийн Саразън, Питър Алис, Бърнард Галахър. С гледка към 
Ещорил и морето, трасето с дължина 5200 м минава сред евкалипт, мимози и борови дървета, които 
създават уникално усещане. Тук ви трябват отлична тактика и точност, а не толкова дълги удари. 
Дупките с пар 3 са изключително атрактивни и, макар различни по дължина, представляват сериозно 
предизвикателство. На световна слава се радва 16-а дупка – пар тройка с дължина 185 метра.

www.palacioestorilhotel.com/golf

ИГРИЩАТА

http://www.palacioestorilhotel.com/golf
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Хотел „Ойтавос“ � � � � �
Единична стая – голфър  1515 €  | Двама играчи в двойна стая – цена на човек  1215 €  | 
Голфър и неголфър – цена на стая  1915 €

Препоръчителен график на полетите за официалните трансфери от и до летището
Отпътуване с Lufthansa полет София – Франкфурт – Лисабон 
Връщане с Austrian Airlines  Лисабон – Виена – София 
Номера на полетите от София: LH1429, LH1166
Номера на полетите от Лисабон: OS8154, OS797
• Разходите за полетите не са включени в общия пакет. Всеки участник ще трябва сам да си осигури

самолетен билет.
• Специално за турнира Lufthansa България любезно предостави възможността всички голф чанти

да пътуват безплатно на отиване.
• За да се възползвате от това предложение е препоръчително да запазите билет през туристическа

агенция Protravel: office@protravel.bg или на телефон 0884 524 155.
За всякакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържeте с БГА.

ПАКЕТ ЗА ГОЛФ ИГРАЧИ:
• Парти за откриване на турнира в офиса на БГА. Теглене на отборите.
• Първокласен трансфер от и до летището (само за официалния полет), както и до голф игрищата
• 5 нощувки със закуски в единична или двойна стая в хотел „Ойтавос“
• 4 голф игри на:

1. Oitavos Dunes Golf Course – N2  в Португалия и N15 в Европа
2. Penha Longa Atlantic Golf Course – N5  в Португалия. В Toп 30 на Европа
3. Quinta de Marinha Golf Course – N35  в Португалия
4. Estoril Golf Course – Домакин на Portuguese Open от 20 години

• Всички игри включват споделено бъги
• Използването на драйвинг рейнджа на всяко игрище (включва и топки)
• Официална гала вечеря в хотел „Ойтавос“ в събота вечер, 4 март
• Подарък за всеки играч.

ПАКЕТ ЗА ГОСТИ:
• Парти за откриване на турнира в офиса на БГА
• Първокласен трансфер от и до летището (само за официалния полет)
• 5 нощувки със закуски в единична или двойна стая в хотел „Ойтавос“
• Официална гала вечеря в хотел „Ойтавос“ в събота вечер, 4 март
За записване за турнира се заплаща 50% (който не подлежи на връщане) депозит до петък, 20
януари 2017.

ПАКЕТИ

mailto:office@protravel.bg
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ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРА
ВТОРНИК, 28  ФЕВРУАРИ

05:00 Чекиране за полета с Lufthansa София – Лисабон (LH1429)
06:15 Излитане от София 
11:15 Кацане в Лисабон
12:15 Автобусен трансфер до хотел „Ойтавос“
При желание от ваша страна можем да запазим игра на 9 или 18 дупки на Oitavos Dunes Golf Course
Свободна вечер

СРЯДА, 1 МАРТ
11:12 Първи кръг на турнира – Estoril Golf Course 
Свободна вечер

ЧЕТВЪРТЪК, 2  МАРТ
10:30 Втори кръг на турнира – Quinta de Marinha Golf Course
Свободна вечер

ПЕТЪК, 3  МАРТ
11:12 Трети кръг от турнира – Oitavos Dunes Golf Course

СЪБОТА, 4  МАРТ
10:30 Последен кръг на турнира – Penha Longa Atlantic Golf Course
20:00 Официална вечеря в хотел „Ойтавос“

НЕДЕЛЯ, 5 МАРТ
06:30 Автобусен трансфер от хотела до аерогарата
08:00 Чекиране за полета до София (ОS8154)
09:45 Отлитане от летище Лисабон
17:50 Кацане в София

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

ПРОГРАМА
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Забележителности:
КАШКАЙШ (15 минути с такси)
Кашкайш е една от морските перли на Португалия. Градът е разположен на брега на Атлантическия 
океан, само на 30 км от столицата Лисабон. Живописната брегова линия, златистите пясъчни плажове 
и топлият климат превръщат това място в една от най-популярните морски дестинации в Португалия. 
Кашкайш е известен и със своята история, разкошните имения, безупречно поддържаните паркове 
и интересните безплатни музеи. Историческият център на града привлича с множество семейни 
ресторантчета, открити кафенета и стилни барове, които го превръщат в идеално място за релакс през 
деня и социален живот през нощта.

ИДЕИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
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СИНТРА (30 минути с такси)
Синтра е живописен град, разположен сред боровите хълмове на Сера де Синтра. Заради по-хладния 
климат в района елитът на Португалия изграждат тук изящни дворци, екстравагантни жилища и 
декоративни градини. Разнообразието от атрактивни исторически сгради и красива природа превръща 
Синтра в топ туристическа дестинация. 
За относително малката си площ градът има огромен брой исторически забележителности и 
туристически атракции – повече от 10 национални паметника, сред които богато украсени дворци, 
съхранени руини и живописни къщи. Тези забележителности са разпръснати по хълмовете наоколо, 
като за по-активните пътешественици има редица предизвикателни туристически маршрути. 
Историческият център около Националния дворец е изпълнен с калдъръмени улички с традиционните 
магазинчета и кафенета в готически стил.

ИДЕИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
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ЛИСАБОН (40 минути с такси)
Лисабон, столицата на Португалия, е един от най-харизматичните градове в Западна Европа. 
Град, който с лекота съчетава традиционното наследство, модернизъм и либерално мислене. Като 
туристическа дестинация Лисабон предлага богата и разнообразна история, разнообразен нощен 
живот и целогодишен приятен климат.

С допълнителна заявка хотелът може да организира следните занимания:
• Голф клиника
• Езда
• Екскурзия с българоговорящ гид до:
СИНТРА
Център на селището
Pena Palace
Национален парк Синтра/Кашкайш
Cabo da Roca
Центърът на Кашкайш
(продължителност – 8 часа)

ЛИСАБОН
Belem (манастир Жеронимуш, кула Белем, Pasteis 
de Belem)
Baixa-Chiado
Praça do Comércio
Av. Da Liberdade
Парк Едуардо VII 
Rossio
(продължителност – 8 часа) 

ИДЕИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
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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

FOURBALL
Форматът Fourball е почти същият с едно изкючение – играчите не се редуват. 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
Foursomes – Отборът с по-висок сборен хендикап получава половината от цялата разлика между 
техния 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 се 
разпределят по 5-те най-сложни дупки на игрището. Играчът с най-добрия нетен резултат печели 
дупката.

ФОРМАТ


