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Aito golfelämys 100 vuoden takaa
Kaipaako järjestämäsi klubitapahtuma tai yritystapahtuma pientä piristystä?
Tässä sinulle uusia ideoita, joilla teet tapahtumastasi mieleenpainuvan.

Harry Vardon Challenge – kierros tai muutama väylä hikkorimailoilla
Miten olisi muutama väylä golfia hikkorimailoilla? Tai vaikka koko kierros. Varmasti ikimuistoinen
elämys kaikille osallistujille siirtyä ajassa golfin perinteisiin.
Harry Vardon Challenge tarjoaa tähän mahdollisuuden. Se on suunniteltu ryhmille, joiden koko on
12-150 henkeä. Paketti sopii ohjelmaksi yritystapahtumiin, klubitapahtumiin tai kaveriporukoille.
Elämyksen hinta riippuu pelattavien väylien määrästä ja osallistujien määrästä. Esimerkkinä
tapahtuma pääkaupunkiseudulla, 32 osanottajaa pelaa koko kierroksen tai 120 pelaajaa pelaa
muutaman väylän reilulla tuhannella eurolla. Greenfee ei sisälly tähän hinta-arvioon.

Tom Morris Beat the Pro – lyötkö lähemmäs?
Tom Morris Beat the Pro on elämys, jossa pelaajat kisaavat lähemmäs lippua-kisaa Golfantiikin omaa
’prota’ vastaan. Jos pärjäät, voitat välittömästi palkinnon.
Tapahtuma soveltuu ryhmille, joiden koko on noin 20-120 henkeä. Pakettiin kuuluu mailavuokra,
järjestelyt, kisan palkinnot, mailojen vakuutus ja Golfantiikin ’pron’ palvelut.
Tapahtuman hinta riippuu osallistujien määrästä ja kentän sijainnista. Edullisimmillaan tämä
tapahtuma maksaa vain muutaman euron pelaajaa kohden.

James Braid Hole in One – erilainen lähimmäs lippua-kisa
James Braid Hole in One on hikkorielämys, jossa perinteinen lähimmäs lippua-kilpailu lyödään aidoilla,
vanhoilla hikkorivartisilla mailoilla. Se on suunniteltu ryhmille, joiden koko on 20-120 henkeä. Myös
tämä elämys sopii hyvin yritystapahtumiin ja klubitapahtumiin. Paketissa on mukana palkintona aito
hikkorimaila, vastaava, millä kisassa lyötiin.
Paketin hinta riippuu osallistujien määrästä. Halvimmillaan elämys maksaa vain joitakin euroja pelaaja
kohden. James Braid Hole in One on hieno ja edullinen tapa tarjota pelaajille jotain erikoista
tavallisen golftapahtuman lomaan.

J.H.Taylor Far and Sure – pisin draivi hikkorimailoilla
J.H.Taylor Far and Sure on hikkorelämys, jossa pisin draivi-kilpailu lyödään vanhoilla hikkorivartisilla
puumailoilla, draiverilla, brassiella tai vaikka baffing spoonilla.
Elämys on suunniteltu ryhmille, joiden koko on 20-120 henkeä. Yritys- ja klubitapahtumien
oheisohjelmaksi tämä soveltuu erinomaisesti. Pakettiin kuuluun myös palkinto, aito vanha antiikkidraiveri,
jota voittaja varmasti arvostaa suuresti.
Elämyksen hinta riippuu osallistujien määrästä. Edullisimmillaan se maksaa vain noin viisi euroa per
pelaaja. J.H.Taylor Far and Sure antaa näin edullisen mahdollisuuden saada ensikosketus hikkorimailoilla
lyömisen nautintoon ja golftapahtumasi muistetaan.

Hikkorielämykset tuottaa:

