RED OAK Golf Club
ponuka priestorov na prenájom

Predstavenie RED OAK Golf Club
• RED OAK je golfový rezort poskytujúci komplexné zázemie pre hráčov.
Kombinuje unikátne prostredie, nadštandardné služby a 18 jamkové ihrisko
rešpektujúce najvyššie štandardy.
• Golfové ihrisko RED OAK bolo sprístupnené verejnosti 26.08.2017 a v
plnej prevádzky s reštauráciou je otvorené od júna 2018.

• Súčasťou projektu je taktiež klubový dom, ktorý je dominantou celého
rezortu a poskytuje nadštandardné zázemie, reštauráciu pre 200 hostí,
priestory pre súkromné akcie, vzdelávacie a školiace programy, golfový
obchod a kancelárie.
• Výnimočnosť rezortu spočíva najmä v jeho rozlohe (89ha), zasadeniu do
prírodného vlnitého reliéfu, a nezabudnuteľných výhľadov na okolitú
krajinu a historické pamätihodnosti.
• Okolie golfového ihriska bude rozšírené o rezidenčnú zónu s viac než 340
parcelami. Lokalita sa tak vďaka krásnej prírode, nadštandardnej
infraštruktúre a skvelej dostupnosti stane už čoskoro atraktívnym
miestom pre život.
Víziou golfového rezortu RED OAK je stať sa preferovaným
miestom pre obyvateľov regiónu poskytovaním prvotriednych
služieb a vytvorením nadštandardných podmienok pre širokú
golfovú verejnosť.
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Unikátny projekt v regióne
• Výstavba rezortu začala v lete 2015
• Od roku 2018 sme začali oslovovať široké
spektrum cieľových skupín ponúkajúc služby vo
vysokej kvalite
• Reštaurácia v Club House je v plnej celoročnej
prevádzke od začiatku sezóny 2018 s ambíciou byť
medzi najlepšími a najvyhľadávanejšími
reštauráciami v regióne
• Rozširuje sa ponuka ostatných služieb športového
a spoločenského zamerania
• Celková investícia do golfového ihriska a Club House
presiahla sumu 6 miliónov EUR
• Do budúcna sa uvažuje o ďalších investíciach do
vybudovania wellness centra, ubytovacích kapacít,
nových športovísk, ...
• Predaj pozemkov určených na individuálnu výstavbu a
hotových domov v okolí golfového ihriska RED OAK
je plánovaný na jeseň 2018 čím sa vytvorí atraktívny
projekt unikátnej rezidenčnej zóny
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Možnosti prenájmu priestorov RED OAK Golf Club

• Ponúkame jedinečnú možnosť prenájmu priestorov RED OAK pre súkromné a komerčné
akcie v exkluzívnom prostredí golfového ihriska

Prenájom golfových priestorov
pre súkromné a komerčné účely
• Možnosť prenájmu golfového areálu pre
úzku či širokú verejnosť, prenájmu iba určitej
časti alebo poskytnutie reštauračných či
vonkajších priestorov pre komerčné a
súkromné účely (firemné akcie, prezentácie,
teambuildingy, firemné stetnutia, business
meetingy, rodinné oslavy, svadby, atď).

• Poskytnutie reklamných priestorov na
RED
OAK pre súkromné účely
prezentáciu
spoločnosti
• Poskytnutie kancelárskej techniky
• Možnosť občerstvenia a cateringu

• Organizácia turnaja vrátane kompletnej prípravy
ihriska a vyhodnotenia turnaja
• Usporiadanie doprovodných akcií pre hráčov
rovnako aj pre nehráčov golfu
• Golfová akadémia pre začiatočníkov
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Možnosti prenájmu priestorov v Club House 1/3

1. Reštaurácia
Exkluzívny priestor v nádhernom prostredí golfového ihriska RED OAK Golf Club
Rozsah ponúkaných priestorov a benefitov:
• Kapacita: reštaurácia 100 hostí + krytá terasa 90 hostí
+ vonkajší priestor
• Priestor určený pre súkromné či komerčné akcie
(rodinné oslavy, svadby, rodinné a firemné výročia, atď).
• Vizuálna príprava priestorov
• Poskytnutie cateringu a občerstvenia
• Možnosť servírovania individuálneho menu
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Možnosti prenájmu priestorov v Club House 2/3

2. Kongresová sála
Exkluzívny priestor v nádhernom prostredí golfového ihriska RED OAK Golf Club
Rozsah ponúkanych priestorov a benefitov:
• Kapacita: 60 hostí
• Priestor určený pre súkromné či komerčné akcie
(rodinné oslavy, školenia, teambuildingy, workshopy,
ako doplnkový priestor pri komerčných akciách)
• Poskytnutie kancelárskej techniky
(ozvučenie + mikrofón, LCD projektor, atď.)
• Možnosť cateringu a občerstvenia
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Možnosti prenájmu priestorov v Club House 3/3

3. Golf Club Salón
Exkluzívny priestor v nádhernom prostredí golfového ihriska RED OAK Golf Club
Rozsah ponúkanych priestorov a benefitov:
• Kapacita: 20 hostí
• Priestor určený pre súkromné účely s menším počtom ľudí
(teambuildingy, firemné stetnutia, business meetingy)

• Poskytnutie kancelárskej techniky (LCD projektor, atď.)
• Možnosť občerstvenia a cateringu priamo v salóne,
prípadne využitia reštauračných služieb
v RED OAK Restaurant
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Možnosti prenájmu doplnkových služieb
Kancelárska technika

•
•
•
•

Ozvučenie + mikrofón
Audio-video TV
3x Audio-video TV
LCD projektor

Prezentácia Vašej spoločnosti

• Ponúkame jedinečnú možnosť prezentácie Vašej
spoločnosti v exkluzívnom prostredí golfového
ihriska.

Ostatné

• Hudobná produkcia, živá hudba, DJ
• Možnosť prenájmu ostatných športových aktivít
(jazda na koňoch v jazdeckom klube HORSE
CLUB Nitra, strelnica 5 min pešo od Club House)
• Golfová akadémia pre deti a dospelých
• Akcie pre deti (tvorivé dielne, športové hry
chill out zóna atď...)
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Ďakujeme Vám za zváženie ponuky.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme
detailné informácie pri osobnom stretnutí.

marketing@redoakgolf.sk

www.redoakgolf.sk

