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Splošni cenik 2023
Cena

Dnevna igralna karta - 1 igra (vikendi in prazniki) 65,00 € / 44,00 €
18 lukenj / 9 lukenj

Dnevna igralna karta - 1 igra (pon–pet) 55,00 € / 39,00 €
18 lukenj / 9 lukenj

Golf avto (najem) - 1 igra 35,00 € / 23,00 €
18 lukenj / 9 lukenj

Komplet 10 igralnih kart 405,00 €

Žogice za vadbo (34 kom) 3,00 €

Dnevni najem vozička 8,00 €

Izposoja pol-seta 18,00 €

Izposoja seta 22,00 €

Letni najem garderobne omarice 60,00 €

Letni najem omarice za palice 100,00 €

Letni najem garderobne omarice 
in omarice za palice

130,00 €

Neomejena vadba 15,00 €

Individualna ura z učiteljem - 1 oseba 36,00 €

Individualna ura z učiteljem - 2 osebi 47,00 €

Individualna ura z učiteljem - 3 osebe 59,00 €

Popusti na dnevno golf igralno karto

•  otroci do vključno 9. leta: BREZPLAČNO (v spremstvu 
odrasle osebe z dnevno ali sezonsko igralno karto),

•  mladina do vključno 17. leta: 50% popusta 
na ceno dnevne igralne karte,

•  gostom hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice Castle 
Estate priznamo 30% popust na cene dnevnih igralnih kart.

Drugi popusti na dnevno golf igralno karto

•  člani GK Grad Mokrice: 20 % popust na dnevno igralno karto

•  člani GK Albatros: 20 % popust na dnevno igralno karto 

•  člani partnerskih klubov: 10 % popust na dnevno igralno 
karto (vsi člani ostalih hrvaških in dolenjskih klubov)

•  imetniki Lions DC, Exlusive DC in golf Diners Club 
kartice: 20 % popust na dnevno igralno karto

•  imetniki GOLF FEE CARD: 20 % popust na igralno karto

•  imetniki GOLF VIP CARD: 20 % popust na igralno karto

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev.

Popusti se izključujejo. Na karte iz kompletov ni popustov.

Popusti ne veljajo na turnirjih.

Dnevne akcije

•  ponedeljek: »moški 
dan« (vsem moškim 
priznamo 50 % popust na 
ceno dnevne karte) - če 
je ponedeljek praznik ali 
turnir, popusta ni

•  torek: »ženski 
dan« (vsem ženskam 
priznamo 50 % popust 
na ceno dnevne karte) 
- če je torek praznik ali 
turnir, popusta ni

•  četrtek in petek: dnevna 
igralna karta za 2 osebi 
in najem avtomobilčka – 
115 € ) - če je ponedeljek 
praznik ali turnir, popusta niMokrice, februar 2023

Terme Čatež, d. d. 
Topliška cesta 35 

8251 Čatež ob Savi 
Slovenija

PE Golf igrišče Grad Mokrice 
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