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Adventure Golf
Ekscytujące i wymagające wydanie
mini-golfa.

Jakość, opłacalność i wysoka grywalność. Jest wiele
powodów, dla których warto wybrać pole do Adventure
Golfa od City Golf Europe. Nasze doświadczenie
sprawia, że jesteśmy jedynym producentem pól do
Adventure Golfa, które spełniają wymagania certyfi katu
MOS (Minigolf Open Standard), upoważniającego do
organizowania rozgrywek turniejowych w Szwecji.
Gra w Adventure Golfa może się odbywać na torach
wewnętrznych lub zewnętrznych, w scenerii reprezentującej
różne motywy tematyczne. Na polu golfowym mogą
znajdować się liczne atrakcje, m.in. budynki, systemy wodne,
bunkry, przeszkody i elementy dekoracyjne.
Tory przypominają pełnowymiarowe pola do klasycznego
golfa, z tą różnicą, że spośród wszystkich kijów do golfa
potrzebny jest tylko putter. To ekscytujące przedsięwzięcie
rozpoczyna się od Twojego pomysłu, a kończy na gotowym
produkcie, którego granice wyznacza jedynie Twoja wyobraźnia.

Wewnątrz czy na
zewnątrz?
Budujemy to, co dla Ciebie najlepsze.
Budujemy i projektujemy obiekty wewnętrzne
i zewnętrzne – z i bez systemów wodnych i/lub
motywów tematycznych. Jeśli Twój obiekt ma
powstać wewnątrz budynku, nie oznacza to, że musisz
ograniczyć swoje oczekiwania i preferencje. Wybrany
przez Ciebie motyw dostosowujemy do dostępnej
przestrzeni, bez względu na to, czy jest to przestrzeń
wewnętrzna, czy zewnętrzna.
Wykonujemy także dekoracje fl uorescencyjne, które
wykorzystują efekt tzw. czarnego światła i odbijają się
w świetle UV.
Prowadź biznes przez cały rok i zarabiaj więcej. Daj
upust swojej wyobraźni. Z przyjemnością dostosujemy
obiekt do Twoich oczekiwań.
Tele2 arena, Szwecja

Długoletnie doświadczenie zdobyte na tworzeniu niezwykłych
pól golfowych w Szwecji oraz pozycja lidera rynku w zakresie
rozwoju Adventure Golfa, pozwala nam zapewnić, że
znajdziemy dla Państwa optymalne rozwiązanie. Wybór jest
praktycznie nieskończony. Nasze realizacje obejmują ponad 350
pól do gry w Adventure Golfa na terenie całej Europy.
Marina di Venezia, Włochy

Adventure Golf ma wszystko, czego potrzeba, aby przyciągnąć
wielu klientów i sprawić, że Twój biznes będzie kwitł przez długie
lata.
O’Learys Mall of Scandinavia, Szwecja

Czy chcesz:
Przyciągnąć nowych gości?
Zwiększyć sprzedaż i
rentowność?
Ciesz się minimalnymi kosztami
utrzymania i maksymalną
jakością?
Uzyskaj szybki zwrot z
inwestycji?

Skara, Szwecja

Odpowiedzią jest Adventure Golf!
Jurassic Golf, Holandia

Billund, Lalandia, Dania

Pite havsbad, Szwecja

Naturalne pole
golfowe
Co tylko chcesz.
Obiekty wykonane w oparciu o motyw „przyrody”
zapewniają wyjątkowe doznania z gry w otoczeniu
pięknych walorów przyrodniczych. Pola te można
uatrakcyjnić szeregiem różnych dodatków, jak np.
woda, kamienie lub mosty. Wybór należy do Ciebie.

Partia golfa na polu do Adventure Golfa, w pięknej
naturalnej scenerii, może być dla rodzin i przyjaciół
relaksującym i ambitnym doznaniem.
Nasze tory są budowane na dobrze zdrenowanych,
atrakcyjnie ukształtowanych terenach, które obsadzamy
wysokiej jakości sztuczną trawą. Każdy fairway obkładamy
krótką, średniej twardości trawą, natomiast twardsza i
dłuższa trawa pokrywa tzw. rough (czyli obszar obok
fairwaya). Celem takiego zabiegu jest zapewnienie
graczom jak najlepszych warunków do gry oraz
odtworzenie uczucia towarzyszącego grze na prawdziwej
trawie.
Z czasem, obiekt można wzbogacić o dodatkowe
elementy, aby podnieść jego atrakcyjność i zachęcić
nowych graczy.

Tropical Island Berlin, Niemcy

Z przyjemnością zaplanujemy Twój obiekt i dobierzemy do
niego elementy, które spełnią Twoje oczekiwania. Ta usługa
jest świadczona za dodatkową opłatą. Skontaktuj się z nami i
uzyskaj więcej informacji.

Ścieżki można wykonać z różnych materiałów i według
różnych wzorów. Na polu można też postawić ławki,
aby sprawiało ono wrażenie bardziej zachęcającego i
luksusowego.

Union Lido, Włochy

Pristina, Kosowo

Sportcamp Woferlgut, Austria

Lindesberg, Szwecja

Tematyczny golf
Granice wyznacza wyłącznie Twoja
wyobraźnia.
Obiekt „na zamówienie” to taki, który będzie
odzwierciedlał Twoją autorską koncepcję
dotyczącą dekoracji, motywu tematycznego
oraz lokalnego charakteru. Granice wyznacza
wyłącznie Twoja (i po części nasza) wyobraźnia.
Dopasuj swój obiekt, zgodnie z własnymi wymaganiami
i stylem wybranego motywu tematycznego. Oczywiście,
tego typu obiekt jest droższy niż standardowy system
w wersji „Natural”, a ostateczny koszt jest uzależniony
wyłącznie od Twoich wymagań odnośnie kształtu pola i
wykorzystanych dekoracji. Twoje pole będzie jedyne w
swoim rodzaju – to rozwiązanie „pod klucz”, które ma w
sobie wszystko, aby stworzyć niezwykłą atmosferę.

Jungle theme, Szwecja

Przykładowe motywy:
Obszary geograficzne, słynne
dołki golfowe, dinozaury, piraci,
dżungla, pory roku, sport, samochody, bajki, Dziki Zachód, kosmos, średniowiecze...

Potrafi my stworzyć np. miniatury znanych budynków lub
dzielnic miasta, zamków i dworów, a także modele zwierząt,
ludzi, postaci z bajek oraz narzędzia, po- jazdy i krajobrazy.
Malujemy murale, sadzimy rośliny i instalujemy na torach
Zwariowane Przeszkody.
Zaprojektowaliśmy i postawiliśmy wiele wewnętrznych i
zewnętrznych obiektów do gry – wśród nich znalazły się
motywy takich miast, jak „Piza” i „Wenecja” oraz motywy
zainspirowane lokalną okolicą, jak „Åre” i „Sztokholm” w
Szwecji. Dużą popularnością cieszą się też motywy „dżungli”
i „piratów”.

City theme, Szwecja

...lub cokolwiek chcesz!
Pirate theme, Anglia

Safari theme, Niemcy

Nasze pola można również uzupełnić dodatkowymi
atrakcjami, jak np. tory do gry w bowls lub azjatyckie
ogrody. Dysponujemy też szerokim doświadczeniem
w konstruowaniu obiektów przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych. Jak widać, nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych.

Sport theme, Szwecja

Famous golf holes, Hiszpania

Pirate theme, Anglia

Dinosaur theme, Holandia

Industrial theme, Anglia
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Odwiedź naszą stronę i oblicz, ile możesz zarobić
Pole do Adventure Golfa gwarantuje wyśmienitą rozrywkę Twoim gościom i stanowi inwestycję,
która szybko się spłaci. Chcesz dowiedzieć się, ilu gości inwestycji Ci się zwrócił?
Poznaj odpowiedź, odwiedzając naszą stronę, www.citygolfeurope.pl/roi
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City Gold Mine
Dodaj złoty akcent do swojej firmy
Kurs City Gold Mine sprawi, że Twoi klienci będą szukać
złota, jednocześnie dając Twojej firmie wyjątkowy impuls!
Miejska Kopalnia Złota jest dostępna w różnych rozmiarach,
od małej kopalni złota po całą górniczą wioskę.
Każdy kurs jest wyjątkowy. Zaprojektujemy i zaplanujemy
rozwiązanie w oparciu o Twoje specyficzne potrzeby i
preferencje. Wszystkie akcesoria są dołączone do pełnego
doświadczenia płukania złota.
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Przeczytaj więcej na www.citygolf.com/products/gold-mine
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