Pirin Golf & Country Club
News * Новини

April 2019 - September 2019
It is our pleasure to announce that Pirin Golf & Country Club is now part of European Tour Properties. Pirin
Golf & Country Club is the 29th venue. The European Tour has the clear objective of establishing European
Tour Properties as the world’s premier golf and real estate brand. The great privilege for our club members
will be the opportunity to play at the 28 European Tour Properties at preferential prices.

За нас е удоволствие да споделим, че Пирин Голф & Kънтри Клуб е вече част от – European Tour
Properties. Пирин Голф & Kънтри Клуб е 29-ят член на асоциацията която е емблема за качество,
професионализъм и е гарант за най-добрите голф дестинации. Голямата привилегия за членовете
на клуба ще бъде възможността да играят на останалите 28 игрища на European Tour Properties на
преференциални цени. Не на последно място бранда поставя възможността клуба да бъде следващата
дестинация на голф турнир за професионалисти на European Tour.

Michelin Dinner * Michelin вечеря
Pirin Golf & Country Club is entering the realm of Michelin Cooking. The complex has just hosted it’s first Michelin
Dinner prepared by chef Giafranco Chiarini during December 2018. Follow us for the upcoming Michelin event in
summer 2019.

Пирин Голф & Кънтри Клуб навлиза в сферата на Мichelin. Комплексът беше домакин на Michelin вечеря през
Декември 2018, приготвена от шеф готвач Giafranco Chiarini. Очаквайте и нова Мichelin вечеря през лятото на 2019.
www.piringolf.bg
www.piringolfhotel.com

Summer offers & packages *Летни оферти и пакети
Golf packages * Голф пакети

1.4-30.11

St. George’s Day * Пакет Св. Георги

1-8.05

Pirin Golf Hotel & SPA and Pirin Golf & Country Club Apartment Complex

Pay 3 Get 4 * Плати 3 вземи 4

		

1.04-31.05

Pirin Golf Hotel & SPA and Pirin Golf & Country Club Apartment Complex
T: +359 882 810 222
office@piringolfhotel.com

25-30.04

1-30.06

20.08 - 17.09

Bye Summer * Чао, лято!

Pirin Golf Hotel & SPA and Pirin Golf & Country Club Apartment Complex

Еaster offer * Оферта за Великден		

Hello Summer * Здравей, лято!

Аutumn Vibe * Усещане за есен

Pirin Golf Hotel & SPA and Pirin Golf & Country Club Apartment Complex
www.piringolf.bg
www.piringolfhotel.com

18- 30.09

Wine & Dine in Pirin Golf & Country Club

Submerge yourself in a world of SPA!
Потопете се в нашия СПА свят!

On site: 5000sq.m spa center (massages and procedures), 6 outdoor pools & indoor pool, thermal zone,
squash, fitness, table tennis, yoga, bicycle rental, golf
…..
Arm’s length away: walking routes, climbing, sightseeing, rafting, wine tasting, horse riding, ATV
routes…

В комплекса: 5000кв.м СПА (масажи и
процедури), 6 външни басейна & вътрешен
басейн, термална зона, скуош, фитнес, тенис на
маса, йога, велосипеди под наем, голф ….
На ръка разстояние: планински преходи и
разходки, катерене, забележителности, рафтинг,
дегустация на вина, езда, АТВ и др.

Every Saturday from 10:00 for only 10 BGN.

Всяка събота от 10:00 само за 10лв.

Restaurant Euro Kitchen
+359 882 810 222
Restaurant Таste of Asia
+359 882 810 222
Restaurant La Foret
+359 882 810 222
Restaurant Club House
+359 885 698 422
Italian Restaurant ‘Casa di Pasta’
+359 882 810 222
Greek Restaurant ‘Оctopus’
+359 882 810 222
Patisserie Karamel
+359 882 810 222
and after dinner:
и след вечеря:
Piano Bar Melody
+359 882 810 222

Spoil yourself with an unforgettable experience in
our VIP Spa Zones. The VIP zones offer a self-contained world with a private Finnish sauna, Saray
bath, Jacuzzi, relaxation area and showers, suitable
for a solo use, a great gift for your partner or a perfect bachelorette party.

ВИП зоните предлагат един уединен свят със
самостоятелна финландска сауна, Сарай баня,
джакузи, релакс зона и душове, подходящи за
самостоятелно ползване, страхотен подарък за
вашата половинка, или перфектното моминско
парти.

Real Estate * Продажба на имоти

Pirin Golf & Country Club offers stylish apartments and chalets, perfect for your vacation home
and suitable for a new investment with a guaranteed rent. * Apartments starting from 44 sq.m and
up to 450 sq.m from 50 000 EUR (fully furnished)
* 6 types of houses with аn area from 195 sq.m to
1000 sq.m and with prices from 1 500 EUR per
sq.m (fully furnished) * Access to services at a discount * High quality materials, eco-friendly heating and top quality finishing …… and much more.

T: +359 74798 680
salesoffice@piringolf.bg

Пирин Голф & Кънтри Клуб предлага уютни
апартаменти и къщи подходящи за втори дом
или инвестиция с гарантиран годишен доход.
* Стилни апартаменти с квадратура от 44 до
450 кв.м и с цени от 50 000 EUR (за обзаведен
до ключ имот) * 6 типа къщи с площ на имота
от 195 до 1000 кв.м, и цени от 1 500 EUR на
кв.м (за обзаведен до ключ имот) * Множество
привилегии като собственик на имот в комплекса
* Висококачествени материали, екологично
отопление и топ изпълнение … и много други.

Golf Membership * Голф членство

We take the pleasure to invite you to become a
member at our Golf Club. Take advantage of the variety of Memberships (7 options) and multiple benefits that we offer. Take part in competitions, receive
special discounts and get access to exclusive members-only privileges. The members of the club can
play at a preferential price (35 ЕUR) at the other
28 venues of the European Tour Properties. Join our
community of like-minded members and enjoy our
facilities to the fullest.

С удоволствие Ви каним да станете член на нашия
голф клуб. Възползвайте се от разнообразието от
членства (7 вариaнти) и множество предимства.
Участвайте в голф състезания, получете
отстъпки и достъп до изключителни привилегии
само за членове. Членовете на клуба могат да
играят на преференциална цена (35 EUR) на
всички игрища част от European Tour Properties. Присъединете се към нашата общност и се
възползвайте максимално от нашите съоръжения.

T: +359 885 535 506
proshop@piringolf.bg

Golf for the whole family * Голф за цялото семейство

*Corporate and group events ‘Beginners guide to
golf
*Individual golf lessons with a Pro or golf instructor
*Kids golf camps “The Magic of Golf*
*Green Card courses for only 5 days
*Advanced courses
*Club fitting
*C-swing analysis

*Koрпоративни и групови уроци ‚Запознай се с
голфа‘
*Индивидуални голф уроци с Про или инструктор
*Детски голф лагери ‚Магията на голфа‘
*Курс за зелена карта само за 5 дни
*Курсове за напреднали
*Club fitting и ремонт на стикове
*C-swing видео анализ

The Magic of Golf * Maгията на голфа
Let your children spend 1 week in fun games with
many other kids, joyful lessons with golf teachers
and tasty and healthy food. Sign up your child for
the Children’s Golf Camps at Pirin Golf & Country
Club and you will light the sports fire in him/her.
The camps are held every week from the 8th of April
until the 2nd of September.

T: +359 885 535 506
proshop@piringolf.bg

Подарете на детето си незабравимо лятно
приключение сред природата. Позволете му
да прекара 1 седмица в забавление с много
деца, приятни уроци с голф учители, вкусна
и здравословна храна. Лагерите се провеждат
всяка седмица oт 4-ти Април до 2-ри Септември

