
PROPOSTES PER GRUPS
Temporada 2020



EL CAMP
Golf Lloret Pitch & Putt està situat

entre el mar i el bosc de la ciutat

de Lloret, en un petit oasis verd

banyat pel sol de la Costa Brava.



PÀDEL CLUB
Golf Lloret Pàdel Club té 3 pistes de pàdel

outdoor que s’integren perfectament amb el

paisatge i l’entorn.



PACKS D’ACTIVITATS

INICIACIÓ AL GOLF
- Instruccions d’un Professor

- Camp de pràctiques

- Mini-torneig dins el camp

- Entrega de premis

PRO
- Torneig de 18 forats

- Jugadors habituals

- Entrega de premis

PÀDEL
- Instruccions d’un Professor

- Pràctica i competició

- Entrega de premis

DRIVING RANGE
- Instruccions d’un Professor

- Camp de pràctiques i activitats

- Swing y Putting Green



PACK DRIVING RANGE

• Lloguer de la zona de pràctiques exclusivament pel vostre grup.

• Practicarem el swing, els cops de llarga distància i els cops curts amb l’ajuda del

professor que ens guiarà i ajudarà en tot moment.

• Proporcionem el material que inclou boles de pràctiques, boles de golf i pals

necessaris.

• Inclou activitats i jocs només a la zona de pràctiques.



PACK INICIACIÓ AL GOLF

Activitat dinàmica d’introducció al Pitch&Putt en grup on

podràs competir en un mini-tornig dins el camp amb els

teus companys. El pack inclou:

• Material necessari

• Driving Range i Putting Green pràctiques

• Guía per part d’un professional

• Mini-torneig en forats del camp reservats en exclusiva

• Entrega de premis final



PACK PRO

Activitat per jugadors habituals que volen

perfeccionar les habilitats tècniques del

golf mentres competeixen en un torneig fet

a mida.

El pack inclou:

• Material necessari

• Guía i instruccions per part d’un professional

• Sortida al camp de 18 forats

• Recompte de targetas i rànquing

• Ceremònia d’entrega de premis



PACK PÀDEL

Activitat d’iniciació al Pàdel, ideal per

passar una bona estona mentres

competeixes en un torneig fet a mida amb

els teus companys.

Tant si ets jugador habitual com si és el teu

primer cop gaudiràs d’aquesta activita

adequada al teu nivel.

El pack inclou:

• Material necessari

• Instruccions per part d’un profesional

• Pràctica i competició a les pistes

• Quadre de partits i àrbitre

• Entrega de premis



ALTRES SERVEIS

• Restaurant

• Piscina

• Allotjaments

• Sales de reunions

• Zones a l’aire lliure



• A totes les activitats se’ls pot afegir: 

-Entrega de premis amb música, pòdium, trofeus i reportatge fotogràfic.

-Esmorzar o coffee break, begudes o snacks.

-Pick-up y Drop-off service de l’Hotel a les instal.lacions Golf Lloret.

• Tots els packs d’aquesta proposta són flexibels i adaptables a les vostres preferències, pressupost i

horaris.

• Per qualsevol dubte o aclaració podeu contactar-nos.

Ariadna Pallàs
www.golflloret.com
golflloret@gmail.com

+34 609 132 133

http://www.golflloret.com/
mailto:golflloret@gmail.com

