2.MORELO CUP 2018

!
Naše vize pro rok 2018 je založená na důležitosti partnerství a
spolupráce mezi námi, Vámi a našimi obchodními partnery, která
nabízí propojení luxusních obytných vozů MORELO, skvělých lidí,
významných značek, atraktivních míst a zajímavých událostí.
Na základě této vize vznikla myšlenka uspořádat golfový turnaj,
nyní již nás čeká druhý ročník - 2.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: 22.9.2018 od 9:00 hodin

2.MORELO CUP – Program
Prohlídky luxusních obytných vozů MORELO a představení nového
modelu PALACE 2019 letos poprvé v České republice!
MORELO = DEFINICE SVOBODY A LUXUSU V KAŽDÉM DETAILU
8:00 Registrace hráčů na recepci klubu Botanika
9.00 Zahájení turnaje
12:00 Začátek Brunche – Catering Vyšehrad 2000
14:30 Vyhlášení vítězů golfového turnaje
Ceny : 1.místo turnaje je poukaz v hodnotě 13 000,-Kč na zapůjčení
obytného vozu od společnosti Obytné vozy s.r.o.
Další ceny jsou od našich partnerů - společnosti MORELO, Golf
Centrum, Klub Botanika, Advantage cars, BMW Group, BMW Invelt,
Tawan, BENY, Plešinger, Audiopro, …
15:00 Konec Brunche – Catering Vyšehrad 2000
Ukončení turnaje!
Doprovodný program: 9:00 – 15:00
Oblečení od společnosti Callaway za zvýhodněné ceny
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).
Prezentace sportovních aut od společností Advantage cars
Testovací jízdy Mini Cooperů a BMW motorek od společnosti BMW
Group a BMW Invelt

Thajské masáže od společnosti Tawan Vás příjemně uvolní a nabíjí
pozitivní energii v průběhu celé akce. V rámci turnaje nabízíme speciální
dárkové poukazy na 25% slevu ve všech salónech TAWAN.
Plešinger - pánské a dámské krejčovství na míru
AUDIOPRO - ucelené mobilní řešení projekce, nyní již kdekoliv
Nadace Jakuba Voráčka podpoříte zakoupením losů v zábavné hře
„štěstíčko“ … kdy pomůžete podpořit nákup Elektrického invalidního
skútru pro pacienty s roztroušenou sklérozou, jelikož tím jim
umožníme větší svobodu a komfort na jejich cestách a více chvil s
rodinou v přírodě.
Prezentace luxusních šperků a hodinek od společnosti BENY …
Jako poděkování návštěvníkům této akce nabízí spečnost BENY
15% sleva z každé objednávky.
Pro rodiče s dětmi máme připravené: mini-golf s 50% slevou , tenis,
golf a ostatní aktivity v areálu Botanika 30% sleva, venkovní bazén
zdarma, dětské hřiště, restaurace, …
Možnost si zakoupit Brunch 22/9 za 500,-Kč . Více informací na recepci
klubu Botanika.
Celou akci moderuje Johny Machette.
Možnost parkování obytného vozu přímo v areálu golfového hřiště
BOTANIKA, v případě zájmu nás kontaktujte.
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

