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#discover      #explore      #repeat
Experiențe de golf supreme!



Theodora Golf Club este un punct de atracție pe harta Transilvaniei și a României pentru jucători de golf din toată lumea. 
Calitatea excepțională și standardele profesioniste la care lucrăm duc la un nou nivel experiența golfului în România!

Cel mai mare teren de golf din România, propune iubitorilor acestui sport trasee unice, concepute de specialiști care au 
avut în mintea și în sufletul lor doar pasiunea pentru golf: 56 ha, la standarde internaționale, cu 6.518 m de teren de golf, cu 
18 cupe (4 cursuri par 3, 10 cursuri par 4, 3 cursuri par 5 și 1 curs par 6). Jucătorii de golf se bucură la noi de un magnific 

par 6 de 735 de metri, își pot exersa loviturile în Driving Range și au la dispoziție și un Pro Shop cu accesorii de golf.
Cea mai spectaculoasă destinație premium a golfului românesc, #Theodora Golf Club găzduiește turnee și oferă lecții 

pentru începători și avansați, indiferent de vârstă.
Vă așteptăm cu drag!

ALĂTURAȚI-VĂ UNEI EXPERIENȚE SUPREME DE GOLF!

BENEFICIILE MEMBRILOR

GOLF CLUB TERME D I  SATURN IA

PENAT I  GOLF RESORTKYTAJA GOLF RESORT

ZALA SPR ING GOLF RESORT

CORFU GOLF CLUB
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Deveniți acum membru al Theodora Golf Club și beneficiați de avantajele acestui status: golf & more!

ACCES NELIMITAT
Green Fee nelimitat*.

Acces nelimitat la Driving Range, Putting Green, la zonele de Pitching și de Chipping. 
Înscriere gratuită pentru copiii în vârstă de până la 10 ani, ai căror părinți sunt membri ai clubului.

Acces gratuit la piscina exterioară pentru membrii și familiile acestora (soți, soții și/sau copii).
Parcare păzită, gratuit.
Internet WiFi gratuit.

ACCES EXCLUSIV
Green Fee gratuit la partenerii noștri externi: Penati Golf Resort – Slovacia,

Zala Springs Golf Resort – Ungaria, Kytaja Golf Resort – Finlanda, Corfu Golf Club, Corfu, Grecia,
Golf Club Terme di Saturnia, Italia**

Invitații la evenimente private găzduite de Theodora Golf Club.

PRIORITĂȚI ȘI DISCOUNTURI
Prioritate la rezervarea golf-cart-urilor și tee-times.

Tarife preferențiale și prioritate la cazare.
Prioritate la rezervarea camerelor deluxe cu vedere la traseele de golf***.

* cu excepția turneelor Pro-Am Golf.
** Green fee gratuit pentru membrii care se cazează la resort și 20% discount la Green Fee pentru membrii care aleg cazarea în altă parte

*** în funcție de disponibilitate.



PACHETE GOLF MEMBERSHIP

ALTE TARIFE 2023

Green Fee 18 Cupe - 400 lei
Tarif Special Green Fee pentru oaspeți** - 1x300 lei
pentru 1 noapte de cazare / 2x300 lei pentru 2 nopți
de cazare
Green Fee 9 Cupe - 250 lei
Green Fee 18 Cupe Junior - 200 lei
Green Fee 9 Cupe Junior - 100 lei / persoană / h

GREEN FEES

Taxă Turneu Membri - 150 lei
Taxă Turneu Vizitatori - 150 lei + 400 lei Green Fee
Taxă Turneu Membri Juniori - 50 lei
Taxă Turneu Vizitatori Juniori - 50 lei + 200 lei Green Fee

TAXE PARTICIPARE COMPETIȚII

Antrenament Driving Range - 75 lei / h
Taxă de însoțitor - 150 lei / persoană
Coș pentru mingile de golf - 15 lei / coș
Golf Cart - 250 lei
Închiriere Golf Bag - 150 lei / zi
Trolley - 40 lei / zi
Vestiar - 50 lei
Lecție privată cu instructor PRO
(echipament inclus) - 175 lei / persoană / h

ALTE TARIFE

˘ ,

*Ne rezervăm dreptul de a revizui tarifele de-a lungul anului, unilateral și fără preaviz, în funcție dar fără a se limita la evoluția prețurilor 
materiilor prime, ale utilităților și ale forței de muncă. * Pentru vizitatori, persoane care nu dețin calitatea de membru legitimat, rezervarea în 

prealabil este necesară pentru toate activitățile care au legătură cu terenul și facilitățile de golf. ** Fiecare noapte petrecuta la noi =  25% discount 
pentru Green Fee. Exemplu: 1 noapte de cazare în resort = 1 x Green Fee 300 lei; 2 nopți de cazare în resort = 2 x Green Fee a 300 lei fiecare.

TARIFE NESCHIMBATE!

SINGLE - 8000lei
DISTANCE (>200 km) - 5000 lei
JUNIOR (10-18 ani) - 3500 lei

SUB 10 ANI - GRATUIT dacă cel puțin unul dintre părinți este membru legitimat al clubului.  
TAXĂ ÎNREGISTRARE - 500 lei (nu este inclusă în tarifele anuale ale pachetelor).



PACHETE GOLF MEMBERSHIP

Piscină exterioară

Sală de conferințe

Salon panoramic

Pavilion evenimente în aer liber

WiFi gratuit

Sevicii de masaj
(disponibile la cerere)

Servicii de transfer aeroport
(disponibile la cerere)

Tur ghidat al orasului și atracțiilor turistice
(la cerere)

Biciclete de închiriat pentru adulți și copii

Parcare supravegheată  

FACILITĂȚI

18 trasee (par 3, par 4, par 5, and par 6)

Driving Range

Zone de Pitching & Chipping

Putting Green

Cursuri de Golf 

Închiriere de echipamente 

Închiriere de Buggy

Închiriere de Trolley 

Restaurant & Bar

PRO-SHOP 

Cazare Premium

Fie că sunteți jucător profesionist sau aveți un hobby rafinat, fie că doriți să învățați să jucați golf sau aveți nevoie doar de 
o vacanță liniștită, Theodora Golf Club este o destinație ușor accesibilă, amplasată la doar câteva minute de autostrada 

care leagă Sibiul de Tîrgu-Mureș sau Cluj-Napoca.  
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Începeți acum planificarea turneului dumneavoastră: sales@theodoragolfclub.ro

UN TURNEU DE GOLF PERSONALIZAT

SPARGEȚI TIPARELE PROMOVĂRII!

Turneele de golf sunt oportunități minunate pentru a cunoaște oameni cu 
care împărtășești aceleași valori pentru a lega noi prietenii și a suda echipe. 
Un turneu este un eveniment în care participanții petrec timp de calitate, în 

aer liber, pentru a se cunoaște unii pe alții. Este o oportunitate pentru 
distracție, dar și pentru strângere de fonduri pentru diverse cauze. Este și o 
un excelent prilej de a avea o serie de concursuri sau evenimente, atât pe 
teren, cât și în afara lui, prin care toți cei care participă să aibă parte de 

momente grozave.

INOVAȚI EVENIMENTELE CORPORATE!
Un turneu de golf poate avea loc într-o singură zi, sau pe parcursul mai multor zile, creând premisele perfecte pentru a se asocia 
și cu un eveniment corporate, pentru care resortul nostru poate oferi și cazare de 4 stele în cele 15 vile deluxe, family și premium, 

meniuri rafinate pregătite de chef-ii restaurantului cu specific internațional și relaxare în lounge bar sau pe terasa The View.

Fie că doriți să organizați primul turneu pentru compania dumneavoastră, ori sunteți deja un profesionist al acestor evenimente, 
puteți afla toate detaliile cu echipa noastră, care s-a ocupat de întreaga organizare sau a asistat cu  know-how-ul său promotori 

în peste 90 de turnee găzduite de Theodora Golf Club. Veți fi îndrumat pas cu pas: de la identificarea și implementarea conceptu-
lui dorit, la consultanță și intermediere în toate etapele organizatorice.

LĂSAȚI GRIJA ORGĂNIZARII ÎN SEAMA ECHIPEI NOASTRE!

Asocierea cu un turneu de golf este o ocazie inedită de a promova un brand sau o companie către jucătorii care provin din 
cele mai diverse domenii, dar care au în comun cultura fair-play-ului, dragostea față de golf și bunul gust. Este și o bună 

ocazie de a atrage atenția presei și de a crea povești ce vor fi purtate de social media către consumatori.



CONTACT:
email: golfevents@theodoragolfclub.ro

Tel: +40 258 701 004
theodoragolfclub.ro

VĂ AȘTEPTĂM CU UN NOU SEZON FANTASTIC LA THEODORA GOLF CLUB!


