
HEDON GOLF CUP 2018 
7. ja 8. septembril lööme Pärnu Bay Golf Links väljakul mängu  

juba kolmanda Hedon Cup golfipalli 
 

Kuupäev:  7. septembril 2018 
Koht/väljak:  Tahkuranna, Pärnu Bay Golf Links 
Algus:  10:00  
Osalejad:  Max. 80 mängijat  
 

Võistlusklassid: 

 Hedon Golf Cup karikas 2018 – Scratch mehed ja naised ühises arvestuses 

 Hedon Golf Cup 2018 Stableford – mehed (max playing HCP 36) 

 Hedon Golf Cup 2018 Stableford – naised (max playing HCP 36) 
 

 

Erivõistlused: 
 pikim avalöök rada 7 
 lähim lipule rada 14 
 Beat the Iron Pro  

 

Osalustasu: 135 eur  
Osalustasu sisaldab: 

 greenfeed, harjutuspalle ja golfikäru 
 saabumisel tervituskohvi koos suupistetega ning kerget einet rajal 
 kõikidele osalejatele saunade, basseinide ning Vaikse spaa külastus peale võistlust Hedon SPA & Hotellis 
 kõikidele osalejatele a´la carte õhtusöök koos auhinnatseremooniaga restoranis Raimond 
 afterparty ööklubis Sugar 

 

Ajakava: 
9:00 kogunemine ja registreerimine Pärnu Bay Golf Links väljakul 
– soojenduslöögid 
– tervituskohv ja suupisted 
10:00 stardid 4-liikmelistes gruppides intervalliga 10 min. radadelt 1 ja 10 
12:00 kosutav lõuna rajal 
16:00 orienteeruv võistluse lõpp, sõit Hedon SPA & Hotelli 
16:30 check-in hotellis 
16:30 – 18:30 spaa saunade ja basseinide ning Vaikse spaa külastus Hedon SPA & Hotellis 
19:00 kogunemine Hedon Golf Cup 2018 after-party´le restoranis Raimond 
Õhtune programm: 

 3-käiguline a´l carte õhtusöök, sisaldab kaks pokaali veini 
 õhtusöögil võitjate autasustamine 
 meeleolu loob live muusika ja DJ 

00:00 õhtu jätkub Hedon Golf Cup after-party´l ööklubis Sugar 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kuupäev:  8. septembril 2018 
Koht/väljak:  Tahkuranna, Pärnu Bay Golf Links 
Algus:  11:00 (ühisstart) 
Osalejad:  Max. 72 mängijat  
 

Formaat: 
08.09 Hedon Golf Cup 2018 meeskondlik võistlus – Texas Scramble 
4-liikmelised meeskonnad loositakse 7. septembril. 
 

Erivõistlused: 
 Beat the Pro erivõistlus 
 Beat the Junior erivõistlus 
 1 m nööri erivõistlus 

 
Osalustasu: 90 eur 
Osalustasu sisaldab: 

 greenfeed, harjutuspalle ja golfikäru 
 Hedoni poolt rajale kaasa kosutav toidupakk 
 kõikidele osalejatele mõnus late brunch restoranis Eagle koos auhinnatseremooniaga 

https://www.hedonspa.com/spaa/vaikne-spaa/


 
Ajakava: 
 10:00 kogunemine Pärnu Bay Golf Links 
– soojenduslöögid 
– Hedoni poolt rajale kaasa turgutav toidupakk 
11:00 võistluse algus 4-sed flightid 
16:00 orienteeruv võistluse lõpp 
17:00 late brunch restoranis Eagle koos auhinnatseremooniaga 
 

 
NB! HEDON GOLF CUP ERIHIND – kahe päeva osalustasu 205 eur / inimene. 

 
Majutuse erihind* 07.09.-09.09.2018 Hedon Golf Cup osalejale: 

 Majutus standard toas kahele / öö   - 98 eur 
 Majutus superior toas kahele / öö  - 115 eur 
 Majutus sviidis kahele / öö    - 188 eur 

 

Hinnas sisaldub buffee hommikusöök, sissepääs spaa supelusala basseinidesse ja saunadesse, jõusaali 
kasutamine, WiFi, tasuta parkimine hotelli parklas vabade kohtade olemasolul. Toas on hommikumantlid, sussid 
ning tee ja kohvi valmistamise võimalus. 
*Erihinnaga tube on piiratud arv! 
 
 
Golf Cup´il osaleja kaaslasel on võimalus osaleda Green Card kursusel: 
Kursus toimub 07.09. ja 08.09. 
Kahe päevane kursus alustajale. Kursuse jooksul õpid selgeks kõik mida vaja, et edaspidi iseseisvalt golfi 
mängida. Kursuse lõpus saad Green Card tunnistuse. 
2-päevase Green Card kursuse hind: 69 eur 
07.09. Hedon Golf Cup 2018 afterparty´l*osalemise hind kaaslasele: 69 eur 
* 3-käiguline a´la carte õhtusöök (sisaldab kaks pokaali veini); õhtusöögil võitjate autasustamine; meeleolu loob 
live muusika ja DJ; 00:00 õhtu jätkub Hedon Golf Cup after-party´l ööklubis Sugar 
 

 
 
Registreerimine lõpeb 27.08.2018. 
 
Info ja registreerimine: 
e-post: sales@hedonspa.com;  
telefon: +372 44 99 021 
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