1.MORELO CUP 2017

Naše vize pro rok 2017 je založená na důležitosti partnerství a
spolupráce mezi námi a našimi obchodními partnery, která nabízí
propojení luxusních obytných vozů MORELO, významných značek,
atraktivních míst a zajímavých událostí.
Na základě této vize vznikla myšlenka uspořádat golfový turnaj
1. MORELO CUP, na který Vás tímto srdečně zveme a budeme se
těšit na setkání s Vámi.
Kde: Golfový areál Botanika Horní Bezděkov: www.golfbotanika.cz
Kdy: 24. 6. 2017

1. MORELO CUP – Program

Prohlídky luxusních obytných vozů MORELO
MORELO = DEFINICE SVOBODY A LUXUSU V KAŽDÉM DETAILU
09:00 Zahájení turnaje - Cannon start pro muže i ženy
10:00 Cesta kolem světa elektromobilem TESLA za 80 dní – Jiří Vlk (zážitky z cest)
12:00 Začátek Jahodového Brunche – Catering Vyšehrad 2000
13:00 Tancujeme pro radost - program pro děti
14:30 Konec Jahodového Brunche – Catering Vyšehrad 2000
14:30 Ochutnávka francouzských vín od společnosti Dobrá vína s.r.o.
Miroslav Kredvík (pár slov o víně)
15:30 KACZi - hudební vystoupení vítězky czechtalentu
16:00 Vyhlášení vítězů golfového turnaje
16:30 Pokračuje ochutnávka francouzských vín od společnosti Dobrá vína s.r.o.
Doprovodný program našich partnerů 9:00 – 17:00
Thajské masáže od společnosti TAWAN
BENY - prezentace luxusních šperků a hodinek
GALARD - obleky na míru
Oberbank – víc než banka
SEXY FUSION – exkluzivní designové reprobedny (ozvučení akce)
Bee.Housing.cz – ochutnávka medu
Veselá školka pro děti
Oblečení od společnosti Callaway za zvýhodněné ceny

Physiotherm – rakouské infrakabin
Invelt BMW – prezentace vozů MINI – ideální osobní vůz do kufru obytných vozů
MORELO na vaše cesty
Fitting - společnost Golf Centrum
Nejmodernější techniku a poslední modely kompletních fittovacích sad od společností
Titleist a Callaway. V Golf Centru je club fitting příjemným a poučným zážitkem pro
každého bez ohledu na věk a výkonnost. Fitting s Trackmenem vám sestaví vaše
vybavení přesně na míru, a tím značně zlepší vaši hru. Detailní analýza švihu,
Komplexní fitting (Driverů, Fairwayových dřev, Želez, Wedgí, Putterů, Ball-Fitting,
Přegripování, Úprava Loft a Lie, Swing weighting, Shaft frequency tuning).
Moderuje Kateřina Kouláková
Možnost parkování obytného vozu přímo v areálu golfového hřiště BOTANIKA.
Výhradní importér a prodejce luxusních obytných vozů MORELO v České republice
je společnost Obytné vozy s.r.o., více informací o těchto luxusních obytných vozech
na www.morelo.cz .
Těšíme se na Vás
Tým MORELO
Děkujeme našim partnerům za
spolupráci

