TRANA
GOLF

INFORMATION & PRISLISTA

ANLÄGGNINGEN

100%

FRISK VÅRDSGRUNDAT

World of Golf är Europas modernaste och mest
välutrustade träningscenter och mötesplats för
golf. World of Golf erbjuder dig en modern range
utrustad med Toptracer och infravärme, närspelsområde, korthålsbana, gym & Golf Academy.

TRANA GOLF
Allt du behöver på ett ställe

WoG
INFO & BOKNING
031 709 79 80
ÖPPETTIDER:
MÅN-TORS 9-21 FRE-SÖN 9-19

“Den mest kompletta och bästa golfträningsanläggningen på västkusten!
Jag får allt det jag behöver.”
Med vänlig hälsning, Lars Ryberg

World of Golf är Europas ledande och mest
kompletta träningscenter för såväl nybörjare
som elit. Här finns 72 utslagsplatser med riktiga
bollar från Nassau, fräscha mattor, högeffektiv
infravärme, 35 starka strålkastare som möjliggör meningsfull mörkerträning av internationell
klass, ett av Europas största närspelsområden,
korthålsbana mm. Varje besök hos oss skall öka
din golflust och utveckla dig som golfare.
Välkommen till ett roligare golfliv!
T: 031 709 79 80
E: reception@worldofgolf.se
A: Klubbvägen 20
www.worldofgolf.se

RANGE - Välj bland kupong, bollkort eller årskort
BOLLKORT
Passar dig som inte tränar oregelbundet. Ett personligt bollkort
som du laddar och plockar ut bollar för hela beloppet.
Pris per boll varierar: 1,10 - 1,50 kr (hinkstorlek, tid och dag)
Happy hour: 15 % mer bollar mån–tors 09 00 –15 30 & hela fre
Kostnad: Ladda från 200 kr, från 500 kr få 10 % fler bollar

KUPONG
Passar dig som vill prova på rangeträning eller för dig som

ALL GOLFTR ÄNING ÄR

100 % FRISK VÅRDSGRUND AT

Fria bollarkortet ger dig fri tillgång till World of Golfs alla

NARSPELSOMRADET

träningsområden under ett år. Du får fria bollar på rangen,

Träna ditt närspel på några av Europas största greener,

fritt tillträde till korthålsbanan och närspelsområdet. 5 880

totalt över 7500 m2. Elupplysta och av högsta internationella

kr (3 400kr med gym) eller 490 kr/mån

kvalitet. Här tränar du puttar, chip’ar och bunkerslag. På

FRIA BOLLAR (KORTET ÄR PERSONLIGT)

World of Golf satsar vi på kvalitet. Vi strävar efter att hålla
Innehåll: Obegränsat med bollar
Fritt spel på korthålsbanan
Kostnad: 5 880 kr eller 490 kr/mån under 12 mån.

en hög hastighet på greenerna och vanligtvis ligger vi över
genomsnittet jämfört med andra ranger och golfbanor. Vill
du sänka ditt handikapp eller bli stadig på din nuvarande

har vägarna förbi och bor på annan ort.

nivå är det här du skall börja för att spara slag.


Kostnad: 60 kr för en hink med 40 bollar

någon av våra samarbetsklubbar är det gratis att träna

För medlemmar på World of Golf, World of Golf CC eller
på närspelsområdet, annars kostar det 25 kr.


ÅRSKORT - 240 MÅNADSBOLLAR

På närspelsområdet liksom på korthålsbanan tränar

Kortet för dig som vill träna regelbundet och sänka tränings-

och spelar du med egna bollar.

kostnaden. Utöver de 240 bollarna du får i månaden betalar

Öppet året runt alla frostfria dagar

du endast halva priset för påfyllnadsbollar.
Innehåll: 240 fria bollar per månad (ackumuleras ej)
50 % för påfyllnadsbollar
Fritt spel på korthålsbanan + 50 kr/ mån
Kostnad: 2200 kr eller 185 kr/mån. i minimum 12 mån.

KORTHALSBANAN
Mini Course är en 9-håls korthålsbana med stora generösa

ÅRSKORT - ABONNEMANG FLEX
Passar dig som gillar att träna periodvis. Du erhåller årets alla
abonnemangs-bollar på en och samma gång. Du disponerar
dina bollar som du vill under året i ditt eget tempo. Om bollarna
tar slut under 12-månaders perioden betalar du endast halva
priset för påfyllnadsbollar.
Innehåll: 100 % friskvårdsgrundat om har möjligheten
4 800 fria bollar på ett bollkort

greener där alla är välkomna. Från nybörjare till golfproffs.
För att utvecklas eller för att bara ha lite kul. Hålen mäter
50 – 95 meter. Här kan du träna de så viktiga och ofta
avgörande sista slagen in mot green. För att denna träning
skall efterlikna spelet på en regulär golfbana så mycket som
möjligt har vi greener med hög standard, utslagsplatser och
hinder.
Dagsgreenfee 120 kr vuxen / 70 kr junior

50 % för påfyllnadsbollar

Årskort 1 500 kr vuxen / 1 125 kr junior

Fritt spel på korthålsbanan + 50 kr / mån

Medlemmar i World of Golf CC - Allians CC, BAS, MAX, PLUS
eller innehavare av “Fria Bollkort” spelar fritt på Mini Course.

Kostnad: 3600 kr eller 300 kr/mån. i minimum 12 mån.

