
Whole in One. Golf & More 

Theodora Golf Club aniversează cu mândrie 5 ani de la înființare și de când 
jucătorii pasionați s-au bucurat de primele lor experiențe excepționale de golf. Cea 
mai spectaculoasă destinație premium a golfului românesc oferă trasee unice 
concepute de specialiști care au avut în mintea și în sufletul lor doar pasiunea 
dumneavoastră pentru golf. 

De două ori câștigător al distincției BEST GOLF HOTEL decernată de International 
Hospitality Awards, Theodora Golf Club Whole in One. Golf & More este locul unde 
puteți trimite mingea pe unul dintre cele mai lungi terenuri din Europa: un magnific 
par 6 lung de 735 m. Joacă-ți mingea pe 56ha 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).  O adevărată 
provocare tehnică pentru jucătorii de golf care caută senzații tari! #discover      #explore      #repeat

ALATURATI-VA UNEI EXPERIENTE SUPREME DE GOLF!˘ , ,˘



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

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

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.
Invitații la evenimente private găzduite de Theodora Golf Club.

Prioritate la rezervarea golf-cart-urilor și a orelor de acces 
(tee-times).
Tarife preferențiale și prioritate.
Prioritate la rezervarea camerelor deluxe cu vedere la 
traseele de golf**.

BENEFICIILE MEMBRILOR

ACCES NELIMITAT

ACCES EXCLUSIV

PRIORITATI SI DISCOUNTURI˘ , ,

PACHETE GOLF MEMBERSHIP

* cu excepția turneelor Pro-Am Golf.
** în funcție de disponibilitate.

SINGLE:

DISTANCE (>200 km):

JUNIOR (10-18 ani):

UNDER 10 ani:

TAXA ÎNREGISTRARE:

8000lei

5000 lei

3500 lei

GRATUIT daca cel putin unul dintre parinti este membru legitimat al clubului.  

500 lei (nu este inclusa în tarifele anuale ale pachetelor).
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ALTE TARIFE* 2022

Green Fee 18 Cupe:

Tarif Special Green Fee pentru oaspeti:**

Green Fee 9 Cupe:

Green Fee 18 Cupe – Junior:

Green Fee 9 Cupe – Junior:

Taxa Turneu – Membri:

Taxa Turneu – Vizitatori:

Taxa Turneu – Membri Juniori:

Taxa Turneu – Vizitatori Juniori:

Antrenament Driving Range:

Taxa de însotitor:

Cos pentru mingile de golf:

Golf Cart:

Închiriere Golf Bag (geanta pentru crose):

Trolley (carucior pentru geanta pentru crose):

Vestiar:

Lectie privata cu instructor PRO (echipament inclus):

400 lei

1 x 300 lei pentru 1 noapte de cazare

2 x 300 lei pentru 2 nopti de cazare

250 lei

200 lei

100 lei

150 lei

150 lei + 400 lei Green Fee

50 lei

50 lei + 200 lei Green Fee

75 lei / h

150 lei / persoana

15 lei / cos / zi

250 lei

150 lei / zi

40 lei / zi

50 lei

175 lei / persoana / h

*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 300lei;i 2 nopți de cazare în resort = 2 x Green Fee a 300lei fiecare.
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Amplasat într-un peisaj mirific, în inima Transilvaniei, Theodora Golf Club este o destinație, un stil de viață, la mai 
puțin de o oră de Sibiu, Tîrgu-Mureș sau Cluj-Napoca.

INFORMATII SUPLIMENTARE,

FACILITATI˘ ,

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 (crose) 

Închiriere de Buggy

Închiriere de Trolley 

Restaurant & Bar

Magazin pentru golferi Pro 

Cazare Premium

Piscina de exterior

Camera de conferinte

Camera panoramica

Pavilion evenimente în aer liber

WiFi gratuit

Servicii de transfer aeroport (disponibile la cerere)

Tur ghidat al orasului si atractiilor turistice
(la cerere)

Biciclete de închiriat pentru adulti si copii

Parcare pazita  

Whole in One. Golf & More 
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“De trei ani organizez turneul meu de golf “Ladies, Gentle-
men and Golf” la Theodora Golf Club și atunci când cele 
două părți – organizatorul și locația - fac echipă, iese un 
eveniment de excepție. Trei zile, trei formate de joc, 
brand-uri partenere de seamă, mâncare bună, băuturi fine și 
jucători îndrăgostiți de golf și de această îmbinare unică 
dintre sport și arta culinară. Am putut realiza toate acestea 
pentru că terenul de golf de la Theodora Golf Club iți 
permite prin design-ul său să organizezi un turneu de acest 
nivel și pentru că deține infrastructura necesară pentru a 
crea seri memorabile.”

Daniela Sima, Managing Director S1MA Training, Consulting&Events

Sebastian Sabo, Marketing Manager AutoworldSebastian Sabo, Marketing Manager Autoworld

“Theodora Golf Club este un partener desăvârșit pentru noi. 
Evenimentele și competițiile pe care le-am desfășurat 
împreună s-au ridicat la cel mai înalt nivel. Profesionalismul 
cu care abordează orice proiect și căldura cu care ne 
întâmpină de fiecare dată,  ne-au provocat o oarecare 
dependență. Astfel, de fiecare dată ne întoarcem cu drag în 
aceasta locație... ca și cum ar fi a doua casă.”

#discover      #explore      #repeat



CONTACT:
email: golfevents@theodoragolfclub.ro

Tel: +40 258 701 004
theodoragolfclub.ro


