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KÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszöntöm, Flesch Tamás vagyok, az egyedi adottságú Continental Citygolf Club-ot üzemeltető Continental Group
egyik tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
Évek óta szívügyem a golf, 2013-ban szerettem bele ebbe a kivételes sportba, és
ez a kötődés azóta csak tovább erősödött.
A Kiscelli Múzeum szomszédságában elterülő, egyedi lehetőségekkel rendelkező, 26
hektáros, 9 lyukas golf klub irányítása 2020
óta tartozik a cégünk portfóliójába. Eltökéltek voltunk abban, hogy a meglévő klubot
tovább fejlesszük, és egy olyan helyet hozzunk létre, ahová jó érzés bejönni akár csak
egy kávéra vagy egy üzleti megbeszélésre.
Fontosnak éreztük a rendezvénytér átalakításakor, hogy magas színvonalon lehessen
megvalósítani különféle üzleti-, vagy privát
rendezvényeket, esküvőket. De természetesen a legfőbb célunk az volt, hogy szép
környezetben, profi körülmények között
lehessen hódolni kedvenc sportunknak,
a golfnak. Mára elmondhatom, hogy ez a
célunk megvalósult, jelenleg a Continental
Citygolf Club Magyarország egyik legkedveltebb pályája, 2022-re több, mint 200 klubtagunk lett, és bízunk benne, hogy ez a szám
a következő években tovább emelkedik.
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Ennek érdekében határoztuk el, hogy a 2023-as évre a klubtagsághoz értékes kedvezményeket biztosítunk olyan partnereinknél, akik hasonló minőséget képviselnek, mint mi, és saját területükön piacvezető márkaként tartják őket számon. Bízom benne,
hogy minden klubtagunk talál a maga számára attraktív szolgáltatást, és örömmel veszi majd igénybe a felajánlott kedvezményeket, amelyekről a magazinban adunk tájékoztatást. Ezen
kiadványunk következő oldalain bemutatkozik cégünk, a Continental Group, olvasónk információt talál a klubról, a gyakorlási
lehetőségekről, újdonságunkról, a Toptracer alkalmazásról, valamint megtalálja a klubnál dolgozó golf oktatók elérhetőségeit, és
a Birdie Event rendezvény lehetőségeiről is írunk. Mivel továbbra
is célunk, hogy golfozóink igényeinek a leginkább megfeleljünk,
ezért bármilyen észrevételt, javaslatot, kérdést vagy kérést szívesen fogadunk a recepcio@continentalgolf.hu email címen.
Minden kedves játékosunknak kellemes időtöltést, jó golfozást, kapcsolatépítést, örömteli pillanatokat kívánok a 2023-as
évben is!
Üdvözlettel,
Flesch Tamás
Ügyvezető igazgató
Continental Group Kft.
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GREETING
Welcome! I am Tamás Flesch, one of the
owners and Managing Director of the Continental Group, which operates the exceptional Continental Citygolf Club. Golf has
been my passion for many years, I fell in love
with this marvellous sport back in 2013, and
this bond has only grown stronger since
then. The management of the 26-hectare,
9-hole golf club with its unique facilities located next to the Kiscell Museum, has been
part of our company’s portfolio since 2020.
We were determined to further develop the
existing club and create a place where it
feels good to come in even just for a coffee
or a business meeting. We redesigned the
event space, because we felt it was important to be able to host a variety of business
or private events as well as weddings to a
high standard. But of course, our main goal
was to provide a beautiful environment
with professional conditions for our favourite sport: golf. Today, I can say that this goal
has been achieved, and Continental Citygolf Club is one of the most popular golf
courses in Hungary with more than 200
members by 2022, and we are confident
that this number will continue to grow in
the upcoming years.
4
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To this end, we have decided that for 2023, we will provide club
membership with valuable discounts for our partners who represent similar quality like us, and are regarded as market-leading
brands in their respective fields. I am confident that all our Club
members will find a service that appeals to them and will be happy to take advantage of the discounts we offer (details are included in the magazine). On the following pages of this issue, our
company, the Continental Group will be introduced, you will find
information about the club, the practice opportunities, our new
Toptracer application, the Birdie Event as well as contact details
of our golf instructors working at the club. As we continue to aim
to meet the needs of our golfers to the best of our abilities, any
comments, suggestions, questions or requests are welcome at
recepcio@continentalgolf.hu.
I wish all our players a great time, good golfing, networking and
moments of joy in 2023!
Best regards,
Tamás Flesch
Managing Director
Continental Group Ltd.
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인사말
인사말
환영합니다! 저는 뛰어난 Continental
Citygolf Club을 운영하는 Continental
Group의 소유주이자 전무이사 플래쉬
터마쉬 (Flesch Tamás) 입니다. 수년 동안
골프는 제 열정이었고, 2013년에 이 놀라운
스포츠에 빠졌으며, 그 이후로 이 유대감은
더욱 강해졌습니다. Kiscelli 박물관 옆에
위치한 독특한 시설을 갖춘 26헥타르, 9
홀 골프 클럽의 관리는 2020년부터 저희
회사의 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
기존 클럽을 더욱 발전시켜 커피나
비즈니스 미팅만이라도 들어오면 기분이
좋은 곳을 만들겠다는 각오였습니다. 저희는
결혼식뿐만 아니라 다양한 비즈니스 또는
개인 행사를 높은 수준으로 개최할 수 있는
것이 중요하다고 생각했기 때문에 행사장을
재설계했습니다. 하지만, 우리의 주요
목표는 가장 좋아하는 스포츠인 골프를
위한 전문적인 조건을 갖춘 아름다운
환경을 제공하는 것이었습니다. 오늘날에는
이 목표를 달성했다고 말할 수 있으며,
Continental Citygolf Club은 2022년까지
200명이 넘는 회원을 보유한 헝가리에서
가장 인기 있는 골프장 중 하나이며,
앞으로도 이 수치는 계속 증가할 것으로
확신합니다. 이를 위해 2023년에는 저희와
같은 고급을 대표하고, 각 분야에서 시장을
선도하는 브랜드로 평가받는 파트너들을
6
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위해 클럽 멤버십에 많은 소중한 할인 혜택을 제공하기로 했습니다.
저희의 클럽 회원 모두가 자신에게 매력적인 서비스를 찾고 저희가
제공하는 할인 혜택을 기꺼이 이용할 것이라고 확신합니다. (자세한
정보는 잡지에 포함되어 있습니다.) 이번 호의 페이지에서 저희
회사 Continental Group이 소개될 예정입니다. 클럽에 대한 정보,
연습 기회, 새로운 Toptracer 모바일 앱, 버디 이벤트 (Birdie Event)
및 저희 클럽에서 일하는 골프 강사의 연락처를 찾을 수 있습니다.
저희는 계속해서 골퍼들의 요구를 충족시키는 것을 목표로 하기
때문에, recepcio@continentalgolf.hu으로 어떠한 의견, 제안, 질문
또는 요청도 환영합니다.
2023년에는 모든 선수들에게 좋은 골프, 네트워킹 및 즐거운
시간을 보내시길 바랍니다!
감사합니다.
플래쉬 터마쉬 (Flesch Tamás)
전무이사
Continental Group Ltd.
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A Continental Citygolf Club egy Európában is egyedülálló, 9 szakaszos citygolf pálya, gyakorló- és oktatóközpont, valamint prémium rendezvényhelyszín Budapest szívében.
Szeretettel várjuk a sportágra kíváncsi érdeklődőket, a kezdőket
és a haladó játékosokat is, akik valódi klubéletre vágynak.
A 9 szakaszos, par 30-as golfpálya mellett a teljes értékű driving
range kiváló gyakorlási lehetőséget garantál mindenki számára.
Felnőtteknek, senioroknak és gyerekeknek egyaránt biztosítunk
golfoktatást, egyéni vagy csoportos órák keretein belül.
A klub ugyanakkor nem csak azok előtt áll nyitva, akik a sport iránt
érdeklődnek, hiszen kiváló helyszín esküvők, családi napok, céges
összejövetelek, csapatépítők alkalmával. Ezen kívül csapatunk akkor is szeretettel várja, hogyha csak egy finom kávéra és egy kis
napsütésre vágyik.
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The Continental Citygolf Club is
a unique 9-hole citygolf course
within Europe, a practice and
training center, and a premium
event venue in the heart of Budapest.
We warmly welcome not only
those interested in golf, but
also beginners and advanced
players all those who would
like to experience a Continental
club life.
In addition to the 9-hole, par 30
golf course, the full-fledged driving range guarantees excellent
practice opportunity for everyone. We provide golf lessons
for adults, seniors and children
with our ’A’ category PGA golf
trainers.
At the same time, the club is
open to non-golfers as well, as
it is an excellent venue for weddings, family days, corporate
gatherings and team buildings.
Moreover, our team is happy to
welcome you even if you would
like to have a delicious coffee
and enjoy a little bit of sunshine.
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A GOLF
SZABÁLYAI
A golfpálya használatának vonatkozó
szabályai minden golfozóra és vendégre
vonatkoznak. Az éves klubtagság, a green
fee, a fizikai vagy a virtuális driving range
zseton megvásárlásával minden játékos
elfogadja a sport általános, a Magyar Golf
Szövetség által megfogalmazott Etikai Kódexet, valamint a Continental Citygolf Club
Házirendjét, Etikai Kódexét és a helyi szabályokat.
Az öltözéknek szalonképesnek kell lennie.
Csak a kifogástalanul öltözött játékosok
engedhetők a golfpályára. A driving rangen az öltözködési etikett betartása erősen ajánlott, de nem kötelező. A klubházban és a klubház teraszán tartózkodó nem
golfozó személyek számára az öltözködési
etikett betartása nem kötelező.
DRIVING RANGE HASZNÁLATA
Elsődleges szempont a biztonság és a játékosok testi épsége. Ezért:
10
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•A
 balesetek megelőzése érdekében mindig figyeljen oda környezetére és más személyekre!
• Ismerje minden ütőjének a szokásos ütéstávolságát!
• Tilos a 175 méter hosszú driving range hálója fölött a labdát átütni, különös tekintettel a hátsó, 6. szakaszt elválasztó hálóra.
• A driving range területén tilos a gyakorlólabdák gyűjtése, arra csak
a chipping/pitching és putting green területén van lehetőség.
• A pitch markokat és kiütött divotokat a gyakorlóterületeken is
kötelező megfelelően javítani.
• A rövid játék gyakorlásához kérjük, használja a chipping/pitching
greent!
• Pitchelni csak a négyszög alakú kötéllel kijelölt területen belülről
engedélyezett.
• Chippelni az arra kijelölt helyről szabad, amelyet tábla jelez.
•
A putting greenen tilos pitch ütéseket gyakorolni! Gurító chip
ütése engedélyezett.
• Rövidjáték gyakorlása közben kérjük vigyázzon a többi golfozó
testi épségére!
• Dohányzás csak az arra kijelölt helyen lehetséges.
• Nem megengedett az elütőszőnyeg foglalása.
• Használat után az üres kosarakat kérjük, tegye vissza a helyére,
a labda-adagoló mellé!
• Kérjük, a driving range területén némítsa le mobiltelefonját és egyéb elektronikai eszközeit.
•
Mindenki saját felelősségére játszik a
pályán, és kötelessége vigyázni a többi
személy testi épségére.
A golfpálya és driving range 12 éven aluli
gyermek esetén csak nagykorú felügyelete mellett használható.
A részletes házirendért és a golfpálya
használatának további szabályaiért látogasson el a weboldalunkra:
Continental Citygolf Club Magazin |
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RULES OF
GOLF
The rules for the use of the golf course apply to all golfers and guests. By purchasing
the annual club membership, the green
fee, the physical or virtual driving range token, all players accept the general Code of
Ethics for golf, formulated by the Hungarian Golf Federation, as well as the Continental Citygolf Club’s Rules, Code of Ethics
and Local Rules.
Only impeccably dressed players are allowed on the golf course. The dress etiquette is highly recommended on the driving range but not required. For non-golfers
the dress etiquette is not required in the
clubhouse and the on the terrace.
USE OF DRIVING RANGE
Safety and physical integrity of the players
are our priority, therefore:
• To prevent accidents, please always pay
attention to your surroundings and other
players.
12
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•B
 e aware of the average hitting distance of your clubs.
• It is forbidden to willingly hit the ball over the net of the driving
range, especially the rear net separating the green of the 6th
hole. Violation of the rule draws an immediate fine.
• It is forbidden to collect practice balls at the driving range, it is
only allowed in the areas of pitching and putting greens. Violation of the rule draws a fine.
• Pitch marks and divots must be repaired in the practice areas as
well in accordance with the etiquette.
• To practice the short game, please use the pitching green.
• Pitching is only allowed from inside the area marked with a square rope.
• Chipping is allowed from the designated location indicated by
the board
• It is forbidden to practice with pitch shots on the putting green.
• During the practice of a short game please always pay attention
to other players.
• Smoking is allowed only in designated areas.
• Reservation of the driving range mat is not allowed.
• After usage, please put the empty baskets back to their place
next to the ball dispenser.
• Please mute your mobile phone and other electronic device in
the area of the driving range.
The club assumes no liability for injury
occurring on the golf course or any areas of the Club. Members and Guests use
the Club facilities at their own risk.
Children under the age of 12 may only
play on the practice area if accompanied
by a responsible adult.
For the detailed rules of our golf course
and our policy, please visit our website:
Continental Citygolf Club Magazin |
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GOLFOKTATÁS,
OKTATÓK
Profi oktatóink segítségével mind a kezdő, mind a haladó játékosok számára egyéni és csoportos órákat biztosítunk. Céges és
iskolai programokat is szervezünk, igény esetén angol nyelven is.
A Continental Citygolf Clubban kizárólag a PGA of Hungary által
kibocsátott engedéllyel rendelkező golfoktatók tanítanak. Amen�nyiben valamelyik oktatónkat preferálja, kérjük, jelentkezzen hozzá közvetlenül a neve mellett szereplő email címen!

CSIKÓS GÁBOR
„A” kategóriás PtGA professional
Golfiesta Sportegyesület elnöke
Beszélt nyelvek: angol
Elérhetőség: csikosgabor@golfiesta.hu
+36 70 454 5668

MUJAHID TAMÁS
„A” kategóriás PGA professional
Toptracer szakmai felelős
U12 válogatott szakmai koordinátor
Beszélt nyelvek: angol
Elérhetőség: tamas.mujahid@balatongolf.hu
+36 70 257 6086
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BRÚDER BALÁZS
„B” kategóriás PGA professional
Többszörös magyar bajnok
Ütőjavítás és szerviz
Elérhetőség: brudigolf@gmail.com
+36 20 932 5886

LUGOSI BALÁZS
„A” kategóriás PGA professional
Beszélt nyelvek: angol, német
Elérhetőség: balazs@lugosigolf.hu
+36 30 650 0319

EIRING KRISTÓF
„A” kategóriás PGA professional
Beszélt nyelvek: angol
Elérhetőség: eiring.k@hotmail.com
+36 30 506 7026

Continental Citygolf Club Magazin |
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HAHN ROLAND
„A” kategóriás PGA professional
Magyar profi bajnok, junior szövetségi kapitány
Beszélt nyelvek: angol, német
Elérhetőség: hahn.roland.golf@gmail.com
+36 70 940 3034

LUGOSI TAMÁS
„A” kategóriás PGA professional
Hétszeres Év Profi Golfozója díjazott
Háromszoros magyar profi bajnok
Beszélt nyelvek: angol
Elérhetőség: tamas@lugosigolf.hu
+36 30 833 9449

SÁRKÖZI RICHÁRD
„A” kategóriás PGA professional
Magyarország első profi golfjátékosa
Többszörös magyar bajnok, magyar nyílt bajnok
Challenge Tour és European Tour volt tagja
Beszélt nyelvek: angol
Elérhetőség: sarkozigolf@gmail.com
+36 70 506 8117
DR. HEGEDŰS GÁBOR
’A’ kategóriás PGA professional
Többszörös magyar bajnok
Volt szövetségi kapitány
Beszélt nyelvek: angol, német, francia
Elérhetőség: drghegedus@gmail.com
+36 30 944 1185
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TRAINING,
INSTRUCTORS
We provide individual and group lessons for both beginner and
advanced players with the help of our professional coaches.
We also organize corporate and school activities in English language on request. In the Continental Citygolf Club, golf instructors are licensed by the PGA of Hungary. If you prefer one of our
teachers, please contact him directly at the email address under
his name.

GÁBOR CSIKÓS
’A’ category PGA golf coach
President of the Golfiesta Sports Club
Languages: English
Contact: csikosgabor@golfiesta.hu
+36 70 454 5668

TAMÁS MUJAHID
’A’ category PGA golf coach
Toptracer manager
U12 professional coordinator
Languages: angol
Contact: tamas.mujahid@balatongolf.hu
+36 70 257 6086
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BALÁZS BRÚDER
’B’ category PGA golf coach
Multiple Hungarian champion
Golf club repairing
Contact: brudigolf@gmail.com
+36 20 932 5886

BALÁZS LUGOSI
’A’ category PGA golf coach
Languages: English, German
Contact: balazs@lugosigolf.hu
+36 30 650 0319

KRISTÓF EIRING
’A’ category PGA golf coach
Languages: English
Contact: eiring.k@hotmail.com
+36 30 506 7026

Continental Citygolf Club Magazin |
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ROLAND HAHN
’A’ category PGA golf coach
Hungarian Professional champion,
Junior federal captain
Languages: English, German
Contact: hahn.roland.golf@gmail.com
+36 70 940 3034

TAMÁS LUGOSI
‚A’ category PGA golf coach
7x Professional Golfer of the Year award
3x Hungarian Professional champion
Languages: English
Contact: tamas@lugosigolf.hu
+36 30 833 9449

RICHARD SÁRKÖZI
‚A’ category PGA golf coach
Hungary’s first professional golfer, Multiple Hungarian champion, Hungarian Open champion
Former member of Challenge Tour and
European Tour
Languages: English
Contact: sarkozigolf@gmail.com, +36 70 506 8117
DR GÁBOR HEGEDŰS
‚A’ category PGA golf coach
Multiple Hungarian champion
Former National Team Captain
Languages: English, German, French
Contact: drghegedus@gmail.com
+36 30 944 1185
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TOPTRACER
Magyarországon elsőként vezettük be
2022-ben a Toptracer technológiát a
driving range-n, amely részletes elemzést
ad a swing (ütés) pontosságáról, a labda
röppályájáról, sebességéről és az ütési
távolságról. Ezeket az adatokat a játékos
egy monitoron látja, sőt az applikációba
való bejelentkezéssel a rendszer tárolja
a statisztikákat, így figyelemmel kísérheti
a teljesítményét és a fejlődését. A különböző játékmódoknak köszönhetően lehetőség van a többi golfozóval versenyezni
vagy virtuálisan játszani a világ legkülönbözőbb pontjain található ikonikus golfpályákon.

22
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HOGYAN TUDJA HASZNÁLNI
A TOPTRACERT?
1. N
yissa meg az App Store-t vagy a
Google Play-t a készülékén!
2. K
 eressen rá a Toptracer Range applikációra és töltse le! (Vagy olvassa be a QR
kódot.)
3. N
 yissa meg az applikációt és kattintson
a Sign Up gombra! Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat!
4. A
 z email cím, jelszó és profil név megadása után kattintson a „Play Now”
gombra!
A FEDETT ELÜTŐKNÉL
Olvassa be a QR kódot az elütőnél lévő
képernyőn, a telefonjához való csatlakozáshoz!
KÉSZEN IS VAN. INDULHAT A JÁTÉK.
PRO TIPP: Amikor megérkezett az elütőre, kapcsolja be a készüléke mikrofonját,
majd üssön párat, így a rendszer könnyebben megtalálja a pozícióját!

Continental Citygolf Club Magazin |
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JÁTÉKTÍPUSOK
APPROACH CHALLENGE
Három legendás pályán játszható, 9 ütéses játék a közelítő ütései tökéletesítésére.

MY PRACTICE
Ismerje meg jobban a golftáskája tartalmát, és tapasztalja meg
az ütők közötti különbséget! Ezzel a funkcióval statisztikákat is
rögzíthet a Toptracer Range App-ban.

24
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CLOSEST TO PIN
Ennek a klasszikus játéknak a célja minden golfos számára ismert: az nyer, aki a legközelebb tudja ütni a labdát a lyukhoz
(vagy akár be tudja ütni).

GO FISH
Ennek, a leginkább gyerekeknek szóló, egyénileg és csapatban
is játszható játéknak a lényege, hogy összegyűjtésre kerüljön a
24 féle tengeri állat és ezáltal minél több csillag.

Continental Citygolf Club Magazin |
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„LONG DRIVE”
Ki tudja a legtávolabb ütni a labdát? A maximum 8 főig játszható
játék „long drive” pályává alakítja a driving range-et.

VIRTUAL GOLF
Tapasztalja meg a világ legnagyszerűbb pályáit, miközben az elütőszőnyegen áll! A driving range elhagyása nélkül kényelmesen
lejátszhatja mind a 18 lyukat.

26
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POINTS GAME
Minél közelebb kerül a célhoz, annál több pontot szerez. Az “In
Air” bónusz gyűrűk még nagyobb kihívás elé állítják.

WARM UP
Számos adat alapján elemezheti az ütéseit (labda sebessége,
labda kiindulási szöge, távolsága stb.).

További játékmódokért és részletekért, látogasson el a
www.toptracer.hu weboldalra vagy kérdezze kollégáinkat!

Continental Citygolf Club Magazin |
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TOPTRACER
We are the first driving range in Hungary to introduce Toptracer, the technology
that provides detailed analysis of the accuracy, trajectory, ball speed and distance
of every shot, then displays it instantly on
a screen at each bay. It gives the opportunity to compete in one of many game
modes with your friends, or play virtually
at some of the worlds most iconic golf
courses.

28
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HOW TO DOWNLOAD AND SET UP
THE TOPTRACER RANGE APP
1. O
 pen the App Store or Google Play on
your device.
2. D
 ownload the Toptracer Range app. (Or
scan QR Code below.)
3. O
 pen the app and select Sign Up. Follow prompts on screen.
4. A
fter entering your email, password
and profile name, select the green Play
Now button.
5. S
 can QR Code on bay screen to connect your profile to your bay.
YOU’RE ALL SET! SELECT GAMES AND
PLAY
PRO TIP: When you get to your spot on
the range, enable the microphone on your
device and record a few shots. It’ll help the
system locate your position.

Continental Citygolf Club Magazin |
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GAME MODE
APPROACH CHALLENGE
Fine-tune your iron play in this game of nine approach shots on
your choice of three legendary courses.

MY PRACTICE
Dig deeper into your golf bag and learn the nuances of each
type of club. This mode also allows you to store your stats on
the Toptracer Range App.
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CLOSEST TO PIN
The object of this classic game is simple: Hit it as close to the pin
as possible. The player whose ball stops nearest the target wins.

GO FISH
Play individually or as a team to catch each of the 24 different
sea creatures and as many stars as possible.

Continental Citygolf Club Magazin |
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LONG DRIVE
Who can hit the farthest? This game lets you settle the debate
once and for all by turning the range in a proper long drive grid
for up to eight players.

VIRTUAL GOLF
Experience some of the world’s greatest golf courses, like Pebble
Beach (shown), right from your bay. Play a full 18 holes without
ever leaving the range.
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POINTS GAME
Compete for points based on proximity to the target. The closer
you get to the target, the more points you earn. Add ‘In Air’ bonus rings for an extra challenge.

WARM UP
Analyze multiple data points, including ball speed, launch angle,
distance, and more.

For more game modes and details, visit www.toptracer.hu or ask
our colleagues.

Continental Citygolf Club Magazin |
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Birdie
EVENTS
A Birdie Lounge & Terrace egy páratlan szépségű prémium rendezvényhelyszín Budapest szívében, a Continental Citygolf Club
területén. Kiváló helyszín bármilyen különleges alkalomra vagy
céges rendezvényre a belvárosban, mégis zöldövezetben. A modern, letisztult kialakítás, faltól falig ablakok és a kapcsolódó terasz
különleges környezetet és hangulatot kölcsönöznek a térnek. Legyen szó szülinapról, családi összejövetelről, csapatépítőről vagy
gálavacsoráról, Birdie rendezvényhelyszínünk minőségi vendéglátással és szakképzett munkaerővel vár minden vendéget.
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PRÉMIUM CATERING
Saját, magas minőségű cateringgel biztosítjuk a rendezvényeket, melyhez professzionális szerviz társul.
NAPFÉNYES TERMEK
A terem nagy üvegablakai teljesen szétnyithatók és a
zöld környezetre nyílnak, csodálatos kilátást engedve
és elmosva a külső és belső tér határait.
MODERN TECHNIKAI FELSZERELTSÉG
Beépített hang-, vetítéstechnika és vászon, flipchart,
TV, HDMI kábellel, WIFI
PARKOLÓ
Vendégeink számára parkoló áll rendelkezésre, kérésre
valet parking szolgáltatást biztosítunk.
GOLFOKTATÁS
Igény esetén profi oktatóink segítségével mind a kezdő,
mind a haladó játékosok számára csoportos órákat biztosítunk – mely a csapatépítők közkedvelt eleme.
Ajánlatkérés és érdeklődés:
event@continentalgolf.hu;
+36 20 423 0915
Continental Citygolf Club Magazin |
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Birdie
WEDDING
Romantikus szabadtéri esküvő,
amiről mindenki álmodozik
A varázslatos, több, mint 26 hektáros, vakítóan zöld pázsittal borított terület tökéletes a szabadtéri esküvői szertartáshoz, a kreatív fotózáshoz, a vacsorához és a felejthetetlen mulatsághoz is.
A természet végtelen nyugalmának és a személyre szabott szolgáltatásainknak köszönhetően egyedülálló esküvő élményt kínálunk. A város közelsége miatt a rokonok és barátok könnyedén
megközelíthetik a helyszínt.
Rendezvényszervezőink segítenek a menü- és italsorok összeállításában, a megfelelő zenekar, ceremóniamester, fotós, dekoros
megtalálásában és számtalan más fontos részlet kiválasztásában is. A helyszínen minden adott, hogy megvalósítsuk a pár
elképzeléseit. Cégcsoportunk, a Continental Group több, mint 10
éve szállodaüzemeltetéssel, vendéglátással és utazási irodák
üzemeltetésével foglalkozik, így jelentős szakmai múlttal, tapasztalattal, és ami a legfontosabb, kompetens és hozzáértő csapattal rendelkezik.
www.birdiewedding.hu
event@continentalgolf.hu
+36 20 423 0915
36
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Birdie
EVENTS
The Continental Citygolf Club is a more than 26-hectare dazzling green golf course with Birdie Events, a unique event venue
with one large conference room (Birdie Lounge&Terrace) and two
meeting rooms (Birdie Board room I, II).
PREMIUM CATERING
We provide professional and high-quality in-house catering services.
NATURAL LIGHT
The pleasant ambience is provided by the natural light
coming throughthe large windows and the terrace, built
in 2021, which is directly connected to the conference
room. The large sliding glass walls can be opened and
provides a wonderful view to the hills of Buda.
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MODERN TECHNICAL EQUIPMENT
Built-in audio and projection technology, screen, flipchart, TV with HDMI cable, WIFI
PARKING
Parking spaces and valet service are available for our
guests.
GOLF LESSONS
As a popular team building acitivity, we provide golf
lessons for all levels with the help of our professional
instructors.

Contact us:
event@continentalgolf.hu
+36 20 423 0915
Continental Citygolf Club Magazin |
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Birdie
WEDDING
The perfect romantic wedding
Birdie Wedding is located in the heart of Buda and with its magnificent atmosphere it is considered to be one of the most spectacular wedding locations in the city. Our venue is waiting for couples
to pronounce their „happily ever after” in this unique 26 hectare
environment that has no match in the neighborhood. The golf
club is ideal for the ceremony, photo shoots, festive dinners and
the celebration to be remembered for a lifetime. The proximity to
nature and the professional services provided by our team make
Birdie Wedding an outstanding venue with a special charm. The
location is easy and quick to reach for the guest both by car and
by public transportation as the city center is very close.
Besides the fairy-tale environment, our dedicated team provide
full support in the organization in order guarantee your wedding
day vision comes to life. Let us do the hard work and take care of
the details for you. All you need to do is enjoy every moment of
this magical process. Our professional team of event organizers
will guide you through and support you every step of the way
until THE day.
www.birdiewedding.hu
event@continentalgolf.hu
+36 20 423 0915
40
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ÁRAK
KLUBTAGSÁG 2023
• Éves klubtagság ������������������������������������������������������������������������������� 330
(Ajándék: 3 db green fee voucher a Balaton Golfra)
• Családi tagság (2 felnőtt + 1 junior*) ������������������������������������� 550
• Corporate tagság ����������������������������������������������������������������������������� 530
• Junior* tagság 18 éves korig ������������������������������������������������������ 120
• Kombinált klubtagság
(Continental Citygolf Club + Balaton Golf) ������������������������� 650

000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft

TOPTRACER
Toptracer 1 óra �������������������������������������������������������������������������������������������� 2 600 Ft
Toptracer éves bérlet �������������������������������������������������������������������������� 50 000 Ft
GREEN FEE
• 9 szakasz ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
• 18 szakasz ������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
• 9 szakasz junior* ������������������������������������������������������������������������������������ 6
• 18 szakasz junior* ���������������������������������������������������������������������������������� 11

900
900
900
900

Ft
Ft
Ft
Ft

ZSETON, ZSETONBÉRLET
• Felnőtt zseton (56 db labda) ������������������������������������������������������������� 1 450 Ft
• Junior zseton* (56 db labda) ����������������������������������������������������������� 1 000 Ft
• Felnőtt zseton bérlet (10+1 zseton) ������������������������������������������� 14 500 Ft

* Junior: 18 év alatti személy. A feltüntetett árak bruttó árak.
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ESZKÖZBÉRLÉS
• Egy darab ütő bérlése ����������������������������������������������������������������������������� 700
• Fél ütőszett bérlése baggel (6 ütő) ��������������������������������������������� 6 000
•T
 eljes ütőszett bérlése baggel (12 ütő) ������������������������������������� 9 000
• Trolley bérlés** ����������������������������������������������������������������������������������������� 1 500
• Elektromos golfautó bérlése 9 szakaszra
(2 személyes) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 6 500
• Elektromos golfautó bérlése 18 szakaszra
(2 személyes) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 9 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

FOOTGOLF
• Footgolf 9 szakasz �������������������������������������������������������������������������������� 11 900 Ft
•F
 ootgolf 18 szakasz ���������������������������������������������������������������������������� 16 900 Ft
•J
 unior footgolf 9 szakasz ������������������������������������������������������������������ 6 900 Ft
AJÁNDÉKUTALVÁNY
Lepje meg szeretteit ajandékutalvánnyal! Névre szóló, személyreszabott ajándékutalványok az alábbi szolgáltatásokra:
•
•
•
•
•
•

 ange zseton (10+1)
R
Golfoktatás
9 szakasz golfjáték
18 szakasz golfjáték
9 szakasz footgolf
18 szakasz footgolf

** Tartalmazza az éves tagság.
Érdeklődni az alábbi email címen:
recepcio@continentalgolf.hu
Continental Citygolf Club Magazin |

43

PRICES
CLUB MEMBERSHIP 2023
• Annual membership ������������������������������������������������������������������ 330
(Gratis: 3 green fee vouchers to Balaton Golf)
• Family membership (2 adults + 1 junior*) ��������������������� 550
• Corporate membership ���������������������������������������������������������� 530
• Junior* membership (U18) ������������������������������������������������������� 120
• Combined membership
(Continental Citygolf Club + Balaton Golf) ������������������� 650

000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF

TOPTRACER
• Toptracer 1 hour ���������������������������������������������������������������������������������� 2 600 HUF
• Toptracer annual pass ��������������������������������������������������������������� 50 000 HUF
GREEN FEE
• 9 hole ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
• 18 hole ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
• 9 hole junior* ��������������������������������������������������������������������������������������� 6
• 18 hole junior* ������������������������������������������������������������������������������������� 11

900
900
900
900

HUF
HUF
HUF
HUF

TOKEN, TOKEN PASS
• Adult token (56 golf ball) ���������������������������������������������������������������� 1 450 HUF
• Junior token* (56 golf ball) ������������������������������������������������������������ 1 000 HUF
• Adult token pass (10+1 token) ��������������������������������������������������� 14 500 HUF

* Under the age of 18.
Our prices are indicated in HUF and include the VAT.
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EQUIPMENT RENTAL
• 1 golf club rental ������������������������������������������������������������������������������������� 700
• Half set club rental with bag (6 golf club) �������������������������� 6 000
• Full set club rental with bag (12 golf club) �������������������������� 9 000
•T
 rolley rental** ������������������������������������������������������������������������������������� 1 500
•E
 lectric golf car rental for 9 hole (for 2 person) ��������������� 6 500
•E
 lectric golf car rental for 18 hole (for 2 person) ������������ 9 000

HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

FOOTGOLF
• Footgolf 9 hole ����������������������������������������������������������������������������������� 11 900 HUF
• Footgolf 18 hole �������������������������������������������������������������������������������� 16 900 HUF
• Junior footgolf 9 hole ��������������������������������������������������������������������� 6 900 HUF
GIFT CERTIFICATE
Surprise your loved ones with a personalized gift certificate for
the following services:
•
•
•
•
•
•

Range token (10+1 token)
Golf lessons
9 hole golf
18 hole golf
9 hole footgolf
18 hole footgolf

** Included in the annual membership.
For orders and inquiries please contact us via email:
recepcio@continentalgolf.hu
Continental Citygolf Club Magazin |
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BALATON
GOLF
A budapesti pálya üzemeltetésén kívül a Balaton Golf irányítása
is cégünkhöz tartozik, így nem csak a fővárosban, hanem a magyar tenger mellett is szeretettel várjuk golfozóinkat. A Balaton
első, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, 18 lyukú
golfpályája csodálatos környezetben várja a golf szerelmeseit.
A változatos vonalvezetésű pálya Tihany szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes között terül el, lélegzetelállító panorámát
nyújtva a Balatonra. Négy pályaszakasz erdővel övezett, a táj
szépségét dísztavak, nádasok, és szőlők emelik. A pálya határos
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, valamint magában foglalja a
természetvédelmi területnek minősített örvényesi kőbányát is,
melyet körbe játszhatnak a golf szerelmesei. Szeretettel várjuk a
sportágra kíváncsi érdeklődőket, a kezdőket és a haladó játékosokat is, akik valódi klubéletre vágynak.
Szakmai vezető: Mujahid Tamás
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KLUBTAGSÁG 2023
• Éves klubtagság ������������������������������������������������������������������������������� 420
(Ajándék: 5 green fee voucher és 10 alkalmas
Toptracer bérlet a Continental Citygolf Clubba)
• Családi tagság (2 felnőtt + 1 junior*) ������������������������������������� 670
• Corporate tagság ���������������������������������������������������������������������������� 690
•J
 unior* tagság 18 éves korig ������������������������������������������������������ 100
•K
 ombinált klubtagság (Continental Citygolf Club +
Balaton Golf) ���������������������������������������������������������������������������������������� 650

000 Ft

000 Ft
000 Ft
000 Ft
000 Ft

GREEN FEE
• 9 szakasz hétköznap ������������������������������������������������������������������������ 16 000
• 9 szakasz hétvége ������������������������������������������������������������������������������ 19 500
• 1 8 szakasz hétköznap ���������������������������������������������������������������������� 22 500
• 1 8 szakasz hétvége ��������������������������������������������������������������������������� 29 900
• Felnőtt zseton (48 db labda) ������������������������������������������������������������� 1 200

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

* Junior - 18 év alatti személy. A feltüntetett árak bruttó árak.
FOOTGOLF
Footgolf 18 szakasz hétköznap ������������������������������������������������������ 13 200 Ft
Footgolf 18 szakasz hétvége ����������������������������������������������������������� 15 600 Ft
Balaton Golf
H-8242 Balatonudvari, Vászolyi út
recepcio@balatongolf.hu • Tel.: +36 70 504 2692
Continental Citygolf Club Magazin |
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BALATON
GOLF
Let us introduce to you the other Continental Group operated golf course, Balaton Golf, by the Hungarian sea, the Lake
Balaton. The 18-hole golf course, suitable for international competitions, awaits
golf lovers in a wonderful environment.
This remarkable and high-quality championship-course lies in a unique natural
environment next to the Tihany peninsula, offering a splendid panorama over
the largest Central European lake. The
landscape features 4 lush fairways with
versatile green, ponds and vineyard with
majestic pines. The course is adjacent to
Balaton-Uplands National Park and includes old Örvényes mine that serves as a
nature preserve. We warmly welcome golf
lovers of all levels, who would like to experience a real club life.
Professional Manager: Tamás Mujahid
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CLUB MEMBERSHIP 2023
• Annual membership ������������������������������������������������������������������ 420
(Gratis: 5 green fee voucher and a Toptracer
10-visit pass to Continental Citygolf Club)
• Family membership (2 adults + 1 junior*) ��������������������� 670
• Corporate membership ���������������������������������������������������������� 690
• Junior* membership (U18) ������������������������������������������������������� 100
• Combined membership
(Continental Citygolf Club + Balaton Golf) ������������������� 650

000 HUF

000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF

GREEN FEE
• 9 hole weekday �������������������������������������������������������������������������������� 16 000
• 9 hole weekend �������������������������������������������������������������������������������� 19 500
• 18 hole weekday ������������������������������������������������������������������������������ 22 500
• 1 8 hole weekend ����������������������������������������������������������������������������� 29 900
• Range token (48 pcs balls) ����������������������������������������������������������� 1 200

HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

* Under the age of 18.
Our prices are indicated in HUF and include the VAT.
FOOTGOLF
Footgolf 18 hole weekday ������������������������������������������������������������� 13 200 HUF
Footgolf 18 hole weekend ������������������������������������������������������������� 15 600 HUF
Balaton Golf
H-8242 Balatonudvari, Vászolyi út
recepcio@balatongolf.hu • Phone: +36 70 504 2692
Continental Citygolf Club Magazin |
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TAPAS FINO
A Tapas Fino étterem a világörökségi Belgrád rakparton helyezkedik el, a
finom ételek mellett vendégeink a Gellért-hegyre, valamint a Szabadság-szoborra nyíló egyedülálló kilátást is élvezhetik. Színes, kreatív fogásokkal, változatos tapas kombinációkkal várunk mindenkit.
A tradicionális tapas kínálat mellett különleges spanyol borok, párlatok és
Cava széles választékát kínáljuk. Professzionális és barátságos személyzetünk mindig segít a tökéletes választásban.
A Continental Citygolf Club tagjai

15% kedvezményben
részesülnek, 2023. december 31-ig, a klubkártya felmutatása esetén.
Kérjük, asztalfoglaláskor jelezze, hogy klubkártyával rendelkezik.
www.tapasfino.hu
H-1056 Budapest, Belgrád rakpart 24.
hola@tapasfino.hu | Tel.: +36 1 550 5808

A Grand Hotel Esztergom 2021 nyarán nyitotta meg kapuit Esztergom szívében, a Prímás-szigeten, festői környezetben.
A lobbyba érkezve grandiózus terek, kifinomult, modern
design fogadja a vendégeket. 131 igényesen berendezett szobát és 18 tágas luxus lakosztályt kínál 4 szinten,
némelyikből csodás panoráma nyílik az esztergomi bazilikára.
A szálloda konferencia- és tárgyalótermei a legkülönbözőbb céges rendezvények helyszínéül szolgálnak modern beépített technikai felszereltségükkel. A –1 szinten
található 700 m2-es játéktér tökéletes helyszínt nyújt
csapatépítő programoknak is.
Szállodánk kutyabarát, kijelölt szobáinkban fogadjuk kis
kedvenceiket.

A 15% kedvezmény
a GRAND15 promóciós kód használatával lép érvénybe!

2500 Esztergom,
Táncsics Mihály utca 6.
www.grandhotelesztergom.hu
+36 33 787 000

100% GYÓGYNÖVÉNY-KOMPLEXEK
A TIBETI GYÓGYÁSZAT
GYÓGYSZERKÉSZÍTÉSI ELVEI ALAPJÁN
Természetes megoldás stresszre, alvászavarra, változókorra,
refluxra, bélrendszeri- és emésztési problémákra, pajzsmirigyalulműködésre, gyulladásra és még számtalan más problémára.
Javíts életminőségeden hazai gyártású gyógynövény-komplexek segítségével. Gyógyszerek nélkül, természetesen.
›
›
›

100% természetes
100% mellékhatásmentes
tej-, glutén- és cukormentes

›
›
›

100% vegán
saját fejlesztés
hazai gyártás

VÁSÁROLD MEG TERMÉKEINKET 15% KEDVEZMÉNNYEL
ONLINE A G O L F C L U B KÓDDAL,*
vagy látogass el mintaboltunkba, ahol a Continental Golf Club
tagsági kártya felmutatásával tudod érvényesíteni a kedvezményt.
*Az ajánlat más kedvezménnyel nem összevonható, tehát akciós termékekre és
kedvezményes csomagokra nem érvényes. A kupon érvényes: 2023. december 31-ig

www.myrobalanmed.com | Tel: +36 20 2546 298
Mintabolt: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10.

TEJ
MENTES

GLUTÉN
MENTES

100%
NATÚR

MAGYAR
TERMÉK

VEGÁN

A két évszázados múlttal rendelkező GHRAOUI márkanév
a magas minőség és a kiválóság iránti elkötelezettség
megtestesítője. Csokoládéinkat a lehető legnagyobb
odafigyeléssel készítjük. Ennek érdekében a legjobb
minőségű kakaóbabot, mandulát, mogyorót és pisztáciát
dolgozzuk fel, valamint híres levantei gyümölcsökkel –
sárgabarackkal, mandarinnal és naranccsal – gazdagítjuk
receptjeinket. Büszkék vagyunk arra, hogy termékeinkhez
kizárólag természetes összetevőket használunk,
így azok nem tartalmaznak sem mesterséges aromát,
sem tartósítószert, sem pedig telített zsírokat.
Szeretettel várjuk üzletünkben a Continental Citygolf Club
tagjait, akiknek tagsági kártyájuk bemutatása mellett
15% engedményt kínálunk árainkból.
Érvényes: 2023. december 31-ig
Címünk: 1061 Budapest, Andrássy út 31,
Telefon: +36 70 703 2626
Hétfőtől péntekig 11:00-tól 19:00-ig vagyunk nyitva,
szombaton 10:00-től 18:00-ig.
www.ghraouichocolate.com
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A legjobb dolog, ami egy virággal történhet.
10% kedvezmény

A kedvezmény a Continental Citygolf Club klubkártyájának
felmutatásával érvényesíthető 2023. január 1-től december 31-ig.
1013 Budapest, Pauler utca 12.
Rendelés és referencia:
www.attilanemethflorist.com/webshop
www.instagram.com/attila_nemeth_florist

Keserű Gyöngyi
mesterfodrász vagyok.
Saját szalonomban, a MOM Park szomszédságában várlak, hogy közösen álmodjuk meg a
számodra legmegfelelőbb frizurát.
Az ausztrál Kevin Murphy termékeivel dolgozom, mert számomra fontos a magas minőség
és a természetes anyagok használata.
A Continental Citygolf Club tagjai számára szeretnék felajánlani egy 15%-os kedvezményt,
amely 2023. 12. 31.-ig érvényes, a klubkártya felmutatása esetén.

Bejelentkezés
Keserű Gyöngyi
+36 30 927 7516
1122 Budapest,
Kiss János altábornagy utca 21.
hair_by_gyongyikeseru

TREASURE BUDAPEST
A Treasure Budapest modern, karakteres, ugyanakkor ízig-vérig nőies
és sikkes kreációit üzletemberek, diplomaták és a Magyarországon élő
külföldi divatrajongók is előszeretettel viselik. A Treasure-ben a Vendégek egyedi igényeiknek megfelelően exkluzív szolgáltatásokat vehetnek
igénybe:
kozmetika, valamint kéz- és lábápolás
méretre igazítás, „made-to-measure” az adott márka
nemzetközi disztribútorával, tervezőjével
vagy szabászával

személyre szabott stílustanácsadás

10% KEDVEZMÉNY
ÉRVÉNYES: 2023. JANUÁR-DECEMBER
Kiemelt hazai márkáink
AgnesKovacs, Anh Tuan, Anna Zeibig jewelry, Babushka Jewelry, Enjey,
Enihorn, Mester Eva jewelry, NYD, Rafael Biro Keleti,
Rienne Creations Jewelry, Schilling Kolos, TOTHBORI
Kiemelt nemzetközi márkáink
Aubade Paris, Claude Milano, Gobi Mongolian Cashmere,
MISHA Collection, Nikolas Frangos Handmade Jewelry, Paige, Theory

https://treasurebudapest.store/
info@treasurebudapest.com
Tel.: +36 70 775 0804
Instagram: @treasurebudapest
Facebook: facebook.com/treasurebudapestuzlet
Cím: 1054 Budapest, Aulich utca 5.

natima
A szépség harmóniája

Szeretjük a szépet, a harmonikus belső tereket. Abban

Szeretjük
a szépet,
a harmonikus
belső
tereket.
Abbanvan
hihiszünk, hogy
a testnek
és a léleknek
olyan
környezetre
szünk,
hogy
a igazán
testnekjólés
a magát.
léleknek olyan környezetre van
szüksége,
ahol
érzi
szüksége, ahol igazán jól érzi magát.

Ezzel a céllal látogatjuk meg rendszeresen külföldi partnerein-

Ezzel
céllal látogatjuk
meg rendszeresen
külföldiilleszkedő
partnereket ésaválasztjuk
ki a szemléletünkhöz
leginkább
inket,
és választjuk ki a szemléletünkhöz leginkább illeszkedő
tárgyakat.
tárgyakat.

Olyan bútorokat, lakberendezési kiegészítőket hozzunk el

Olyan
bútorokat,
lakberendezési
kiegészítőket
hozunk
üzüzletünkbe,
melyek
kilépnek a megszokott
sablonok
közül.
letünkbe,
a megszokott
sablonokegyedi
közül.
Maradásraamelyek
bírnak kilépnek
barátságos
hangulatukkal,
Maradásra
bírnak barátságos hangulatukkal, egyedi megjemegjelenésükkel.
lenésükkel.

Szívesen segítünk azoknak, akik szeretnék lakásukat a saját

ízlésüket tükröző,
elegáns,
harmonikus
és nem a
utolsó
Szívesen
segítünkegyúttal
azoknak,
akik szeretnék
lakásukat
saját
sorban otthonos
felöltöztetni.
ízlésüket
tükröző,kiegészítőkkel
egyúttal elegáns,
harmonikus és nem utolsó
kiegészítőkkel
felöltöztetni.
A sorban
szépségotthonos
harmóniája
nem puszta
szlogen. Elhivatottság,

mely
mindenharmóniája”
termékünkben,
megjelenik.
„A
szépség
nem szolgáltatásunkban
puszta szlogen. Elhivatottság,
mely
mindenvárjuk
termékünkben,
szolgáltatásunkban
megjelenik.
Szeretettel
üzletünkben
a Continental Citygolf
Club
tagjait, akiknek tagsági kártyájuk bemutatása mellett 10%

Szeretettel várjuk üzletünkben a Continental Citygolf
engedményt* kínálunk árainkból.
Club tagjait, akiknek tagsági kártyájuk bemutatása mellett
10% engedményt* kínálunk árainkból.

Címünk:1037
1037Budapest,
Budapest, Szépvölgyi út
Címünk:
út 63a
63a
Telefon:
+36
70
778
0988
Telefon: +36 70 778 0988
Kedden és csütörtökön 11.00-tól 19.00-ig vagyunk nyitva,
00
00
-tól 1915.00-ig.
-ig vagyunk nyitva,
Kedden és csütörtökön
szombaton11
10.00-tol
szombaton 1000-től 1500-ig.

Szerdán és pénteken előzetes bejelentkezés szerint
Szerdán
és pénteken előzetes bejelentkezés szerint azon
azon ügyfeleinket fogadjuk, akik komolyabb,
ügyfeleinket fogadjuk,
akik komolyabb, privát konzultációt
privát konzultációt igényelnek.

igényelnek.

* Eichholtz termékek esetén a kedvezmény mértéke 5%.

*Eichholtz termékek esetén a kedvezmény mértéke 5%

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

MASSZÁZSMEDENCÉK
KERTI BÚTOROK
NAPERNYŐK
KERTI GRILLEK
AZ OT THONI RELA X ÁCIÓ LUXUSA
Bemutatótermünkben széles választékban elérhetők a
minőségi kerti pihenéshez szükséges, prémium wellness
eszközök és kültéri bútorok. Termékkínálatunk folyamatosan bővül: az amerikai Caldera masszázsmedencék mellett
a legfrissebb kerti bútor trendek, prémium grillek és grill
kiegészítők; légiesen könnyed, letisztult színvilágú
napernyők várják a kültéri életmód szerelmeseit.
SpaTrend Outdoor Design - MaxCity
2045 Törökbálint Tópark utca 1/A 1. em. 130-as üzlet
Szeitz Zsolt: +36 30 785 9824 zsolt.szeitz@spatrend.hu
Ügyfélszolgálat: +36 30 587 4926 maxcity@spatrend.hu

www.spatrendmaxcity.hu

-15%

*15% kedvezmény
minden masszázsmedencére, kerti
bútorra, napernyőre, kerti grillre a
Continental Golf klub tagsági kártya
felmutatásával. Az ajánlat más
kedvezménnyel nem vonható
össze. Érvényes: 2023.
december 31-ig

brudi golf shop
A BRUDISHOP A CONTINENTAL CITYGOLF CLUB
TERÜLETÉN TALÁLHATÓ PROSHOP & SERVICE.
A MINŐSÉGI, DE STÍLUSOS MEGJELENÉSBEN FŐ
PARTNEREINK:
PING, SKECHERS, OAKLEY
A SHOPBAN LEHETŐSÉG VAN BEMÉRÉSRE,
TANÁCSADÁSRA, ÜTŐJAVÍTÁSRA.
GOLFÜTŐKBEN ÉS KIEGÉSZÍTŐKBEN
PARTNERÜNK A PING.

15% kedvezmény
BRUDI GOLF SHOP
CONTINENTAL CITYGOLF CLUB
1037 BUDAPEST, PERÉNYI ÚT 6.

Tarsoly Jóga
A jóga jóval több, mint nyújtás, sokféleképpen növeli a sportteljesítményedet, és óvja az egészségedet! Kifejezetten golfozók
számára összeállított gyakorlatsorral szeretnélek támogatni a
fejlődésben.
Maráz Ildikó vagyok, a Tarsoly Jóga Stúdió megálmodója és
tulajdonosa. Több, mint 18 éve szerettem bele ebbe a mozgásformába, és ezalatt az idő alatt több száz emberrel sikerült
megismertetni és megkedveltetni a jógát.
A Continental Citygolf Club tagjai számára szeretném felajánlani az alábbi kedvezményeket:
Öt alkalmas, csoportos bérlet vásárlása esetén
az első alkalom INGYENES.
Egyéni óra esetén az első alkalommal
TÉRÍTÉSMENTESEN próbálható ki nálam a jóga.
Időpont egyeztetésért az alábbi telefonszámon várom megkeresésed: +36 30 537 9644
Az ajánlat a tagsági kártya felmutatásával vehető igénybe
2023. 12. 31.-ig.

SKILLON,

A SZERVEZETFEJLESZTÉS
MŰVÉSZETE
A SkillON csapata a partnerségben hisz. Segítünk akár a szervezet egészét, akár egy osztályt, csapatot vagy egyént érintő
változások valódi megtörténésében.

EGY ALKALOM
INGYENES KONZULTÁCIÓ
Konzultációs lehetőséget biztosítunk tulajdonosoknak, ügyvezetőknek, HR szakembereknek, a jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben a szervezet/csapat erőforrásainak tudatosítására, valamint
az esetleges elakadások feltérképezésére és megoldási javaslatainak bemutatására. Olyan személyre szabott felmérést kínálunk, amely érinti a szervezetben jelenleg legégetőbb témákat (pl.
hatékony virtuális csapatvezetés, munkatársak motiváltsága/motiválása, vezetői és/vagy szervezeti kultúra feltérképezése, szervezeti elakadások stb.). Fejlesztési javaslataink által támogatjuk a
szervezetet a megoldások megtalálásában.

Halmi Katatlin
Szakmai vezető
+36 70 2202 642
halmi.kata@skillon.hu

SKILLON OKTATÓ ÉS TANÁCSADÓ

valódi partnerség, valódi transzformáció, valódi eredmények

WWW.SKILLON.HU

ALLRYS

Organikus és vegán
„smart energy food”
az azonnali
energiapótlásra!

allrys.com

100%-ban természetes, csúcsminőségű és tudatosan válogatott alapanyagokból készült funkcionális, okos élelmiszer, hogy golfozás közben is egyszerűen
tudd pótolni a felhasznált energiát!
Endless Motion
Active
Strength
kurkumás-gyömbéres, szintén sós
ízvilággal, kifejezetten a
szervezet megerőltetésének,
sérülésének hatására létrejövő gyulladásos folyamatok
enyhítésére

Spark Ignites
olasz paradicsomos-mediterrán
sós ízvilággal, az izzadás közben elveszített elektrolitok
pótlására

datolyás-matchás édes
ízvilággal, a matcha zöld
tea elnyújtott hatású természetes koffein tartalmával mindenkit felélénkít

Vital Power
áfonyás-ribizlis-kókuszos
édes ízvilágával, magas
antioxidáns
tartalmával
minden helyzetben szuper
segítség

A Continental Citygolf Club tagjainak a
golf23 kuponkóddal
15% kedvezményt biztosítunk
a termékeink árából az allrys.com
webshopunkban történő vásárlás esetén.

A kuponkód 2022. november 1. és 2023. december 31. között érvényes, kizárólag a teljesárú standard termékekre. A kosár oldalon a „Fizetési mód és
kuponbeváltás” kiválasztásával a „Kuponkód” szöveg alatti mezőbe pontosan
a megadott formában kell beírni, majd a „Beváltom” gombra kattintva lehet
érvényesíteni.

CONTINENTAL GROUP
A Continental Group magyar tulajdonú szállodaüzemeltető cég,
a magyar turisztikai szakma egyik meghatározó szereplője. Tulajdonosai szeretik a hivatásukat, hosszú évek óta barátként és
családként dolgoznak együtt. Célkitűzésük, hogy minőségi vendéglátást nyújtsanak és igényeset alkossanak. Azt vallják, csak a
legjobb csapattal tudnak a legjobbak között lenni. Munkájukat a
folyamatos innováció, a megújulás és a csapatban gondolkodás
jellemzi.
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Continental Group is a Hungarian-owned hotel management company, a definitive force within the local tourism sector. Its owners
have a passion for their profession and have spent many years
working together as friends and family. Their objective is to offer
quality hotel and restaurant services, creating a premium product.
They believe they can only be among the best by working with the
best team. Their work is marked by constant innovation, revitalization and putting their heads together.

Continental Citygolf Club Magazin |
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HOTEL PARLAMENT
A négycsillagos szálloda 2006-ban nyitotta meg kapuit egy
csodálatos, 19. századi épület rekonstrukciója után, Budapest
belvárosának szívében, csupán néhány lépésre a Parlamenttől.
64 art-deco stílusban kialakított szoba és egy lakosztálya várja
a vendégeket, konferenciaterme kb. 70 fő befogadására képes.
The four-star hotel opened its doors in 2006 after the reconstruction of a wonderful, 19th century building in the heart of downtown
Budapest, only a few steps away from the Hungarian Parliament
Building. The hotel awaits its guests with 64 art-deco style rooms,
a comfortable suite and two conference rooms.
H-1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19.
www.parlament-hotel.hu | @hotelparlamentbudapest
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HOTEL PALAZZO ZICHY
Négycsillagos butik hotel, amely a 19. századi főúri Zichy rezidenciából lett kialakítva, 2009 óta fogadja vendégeit 75 jól felszerelt,
modern stílusú szobával, 5 lakosztállyal, fitneszteremmel és szaunával. Rendezvények alkalmával két konferenciaterem és a napfényes Lívia tárgyalóterem is tökéletes választás lehet.
Since 2009 the former beautiful Zichy palace – built in 1899 – welcomes its guests in the form of an elegant, four-star hotel with 75
contemporary style rooms, 5 suites, sauna and a gym. The two
conference rooms and the board room are ideal for smaller events
and meetings.
H-1088 Budapest, Lőrinc pap tér 2.
www.hotel-palazzo-zichy.hu | @palazzozichy
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HOTEL MOMENTS BUDAPEST
A szálloda a Világörökség részét képező Andrássy úton, csupán
néhány lépésre az Operaháztól található. 99 igényesen berendezett szoba, 2 exkluzív lakosztály, szauna és konditerem áll vendégeink rendelkezésére. Rendezvények helyszínéül egy szekcionálható konferenciaterem szolgál.
The hotel is located on World Heritage Site of Andrássy Avenue,
just a few steps away from the famous Opera House. It welcomes
its guests in a magnificent, renovated 19th century palace with 99
tastefully decorated rooms, two exclusive suites, a wellness area
and a divisible conference room equipped with built-in technology.
H-1061 Budapest, Andrássy út 8.
www.hotelmomentsbudapest.hu | @hotelmomentsbudapest
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HOTEL VISION BUDAPEST
A Világörökségi Belgrád rakparton 2020 tavaszán nyílt négycsillagos szálloda karnyújtásnyira a Duna-parttól várja vendégeit 82
igényesen berendezett szobával és 9 tágas luxus lakosztállyal.
Konferenciaterme 200 fő befogadására alkalmas, a kikapcsolódást szauna és konditerem biztosítja. Étterme a Tapas Fino, mely
különleges spanyol konyhával várja nem csak a szállóvendégeket.
The 4-star Hotel Vision Budapest opened in 2020 on World Heritage Site Belgrád rakpart just a few steps away from the Danube
bank. The hotel offers 82 stylish guest rooms and 9 spacious panorama suites. The hotel has a large, divisible, sunlit conference
room accommodating up to 200 guests. The restaurant of the
hotel, called Tapas Fino, awaits guests with Spanish cuisine.
H-1056 Budapest, Belgrád rakpart 24.
www.hotelvision.hu | @hotelvisionbudapest
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EMERALD HOTEL & SUITES
2022 tavaszától a belváros szívében várja kedves vendégeit 99
kivételes eleganciával berendezett szobával és 51 lakosztállyal.
Épülete a Belvárosi Szent Anna templom köré épült, mely egyedülálló hangulatot kölcsönöz. Prosecco bárja, a Secco Café & Bar
széles italkínálattal vár minden vendéget.
The hotel awaits guests from Spring 2022 in the immediate vicinity
of Váci street with 99 hotel rooms and 51 suites all furnished with
exceptional elegance. The hotel itself is built around St. Anne’s
Church which provides a unique and special atmosphere. Its prosecco bar, Secco Café & Bar offers a wide selection of drinks for
all guests.
H-1052 Budapest, Városház utca 20.
www.emeraldhotel.hu I @emeraldhotelandsuites
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HOTEL OKTOGON
A fiatalosan elegáns négy csillagos szállodának a korábban
Haggenmacher Palotaként ismert épület ad otthont az Andrássy
úton. Wellness részlege és bárja szolgálja a vendégek feltöltődését, tárgyaló- és rendezvényterme tökéletes helyszíne megbeszéléseknek és céges rendezvényeknek.
The impressive building of the four-star hotel, former Haggenmacher Palace is located on the elegant Andrássy Avenue, a vibrant, lively touristic hub of Budapest. The wellness area and the
Bar Room serve the relaxation of guests, while the boardroom and
meeting room can host special events and corporate meetings.
H-1062 Budapest, Andrássy út 52.
www.hoteloktogon.hu I @hoteloktogon
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GRAND HOTEL ESZTERGOM
A Dunakanyar fővárosában, Esztergomban található szálloda
2021 nyarától fogadja a vendégeket 149 szobával és luxus lakosztállyal. 700 m2-es élménybirodalma és a városi fürdő szomszédsága valódi gyerekparadicsommá teszi a hotelt, de felnőttbarát
wellness részleggel és 1500 m2-es konferencia- és rendezvénykapacitással is büszkélkedhet.
The newest hotel on the Danube Bend, the Grand Hotel Esztergom, is located one-hour drive from Budapest. The 4-star superior
hotel was opened in 2021 and offers 131 stylish guestrooms, 18
luxury suites and a 700 sqm recreation space (Pepper Adventure
Park) but it also boasts an adult-friendly wellness area and 1,500
sqm conference and event capacity.
H-2500 Esztergom, Táncsics Mihály u. 6.
www.grandhotelesztergom.hu I @grandhotelesztergom
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TAPAS FINO
Az étterem a világörökségi Belgrád rakparton helyezkedik el,
panorámás teraszáról egyedülálló kilátás nyílik a Dunára, a Gellért-hegyre. Színes, kreatív konyhája változatos tapas kombinációkkal várja vendégeit. A tradicionális tapas kínálat mellett egyedülálló spanyol borok, párlatok és Cava-k széles választékát kínálja.
Tapas Fino Restaurant is overlooking the Danube, the Gellért
Hill and the Liberty Statue with a spacious panoramic terrace on
World Heritage Site Danube bank. The focus is on the creative
Spanish cuisine of varied tapas combinations. Besides of the authentic tapas we offer a wide selection of Spanish wines, spirits
and Cava.
H-1056 Budapest, Belgrád rakpart 24.
www.tapasfino.hu
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CONTINENTAL CITYGOLF CLUB
A Continental Citygolf Club egy Európában is egyedülálló, 9 szakaszos citygolf pálya, gyakorló- és oktatóközpont, valamint prémium rendezvényhelyszín Budapest szívében. A 9 szakaszos, par
30-as golfpálya mellett a teljes értékű driving range kiváló gyakorlási lehetőséget garantál mindenki számára.
The Continental Citygolf Club is a unique 9-hole citygolf course
within Europe, a practice and training center and a premium event
venue in the heart of Budapest. In addition to the 9-hole, par 30
golf course, the full-fledged driving range guarantees excellent
practice opportunity for everyone.
H-1037 Budapest, Perényi út 6.
wwww.continentalcitygolfclub.hu | @continentalcitygolf
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BALATON GOLF
A Balaton északi partján fekvő 18 szakaszos golfpálya csodálatos
környezetben várja a golf iránt érdeklődőket. A helyszín tökéletesen alkalmas nemzetközi versenyek lebonyolítására, emellett
pedig kiváló gyakorló- és oktatóközpont. Családi napok, csapatépítők, céges összejövetelek nagyszerű rendezvényhelyszíne.
The first 18-hole golf course at the Lake Balaton, suitable for international competitions, awaits golf lovers in a wonderful environment. An excellent practice and training center, which is also a
great venue for family days, team buildings, and company gatherings.
H-8242 Balatonudvari, Vászolyi út
www.balatongolf.hu | @balatonudvarigolf
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BIRGÉS HOTEL
Ismerje meg a Continental Group legújabb gyöngyszemét, a
Birgés Hotelt, amely a Balaton-part ikonikus városában, Balatonfüreden nyitja meg kapuit 2023-ban. Célunk ezúttal a kompromisszummentes vendégélmény megalkotása 5 csillagos környezetben, melyben a test és a lélek egyaránt kikapcsolódásra lel.
A bor és a gasztronómia mellett a régióban egyedülálló wellness
szolgáltatásokat nyújt majd a hotel, mindemellett a családosokról
sem feledkezünk meg, gyermekmedencével és animációval biztosítjuk azt, hogy szálloda a legkisebbek számára is felejthetetlen
élmény legyen. Konferenciaterme lehetőséget biztosít, hogy kollégáit és partnereit luxus körülmények között fogadja a Birgés Hotelben, ahol a luxus nem kiváltság, hanem megbízható minőség.
We are excited to present to you the latest project of Continental
Group, Birgés Hotel opening in 2023 in Balatonfüred, the iconic city
of the lake Balaton. Our goal is to create the perfect guest experience in a 5-star environment, where both body and soul can relax.
Besides the outstanding wine and gastro concept, the hotel will
offer wellness facilities that are unique in the region. It will provide
several family-friendly services, like a childrens’ pool and kids animation in order to ensure an unforgettable experience for the little
ones as well. The modern, well-equipped conference rooms will give
an opportunity to welcome colleagues and partners in a luxurious
environment where quality is guaranteed.
H-8230 Balatonfüred, Mikes Kelemen u. 21.
eszatmari@continentalgroup.hu
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Continental Citygolf Club
H-1037 Budapest, Perényi út 6.
www.continentalcitygolfclub.hu
recepcio@continentalgolf.hu | +36 20 275 5547

