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V zimě jedině do GICP
V listopadu letošního roku se v Praze 10 otevřelo nové indoorové centrum GICP,
které disponuje, jako jediné centrum v České republice, simulátory s unikátní
technologií ProTee 2.0.  Napsal Tomáš Houdek
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ato technologie simulace golfové hry
je díky systému rohože s aktivními
senzory a dvěma vysokorychlostním
kamerám natolik citlivá a přesná,
že se stává velmi oblíbenou u řady hráčů a to
nejen amatérských, ale i profesionálních. To se
potvrdilo i na „Grand opening párty“ 14. 11. 2012,
kde si jak profesionálové (Jakub Kučera, John
Horský), tak známé celebrity (Lucie Borhyová,
Ondřej Hejma) simulátory vyzkoušeli a nemohli
si je vynachválit. Golf Indoor Centrum Prague
najdete v Praze 10, Horních Měcholupech, jen
pár set metrů od známého devítijamkového hřiště v Hostivaři. Celé centrum je ideálním místem
pro vaši zimní přípravu. Za velmi příznivé ceny
členství, ale i různých balíčků, si zde užijete zimní
golfové radovánky na úrovni. Pokud byste měli
trable se svým švihem, bude se Vám zde věnovat
John Horský, kanadský profesionál působící jako
vedoucí instruktor místní akademie. V kryté hale
naleznete kromě 6 nejnovějších simulátorů, které
jsou jedinečné i díky své velikosti a hernímu
enginu, také tvarovaný putting green a odpaliště.
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Velmi dobrou pomůckou pro váš trénink je možnost
napojení vašeho smart zařízení přímo na simulátor
a vy tak můžete dostávat informace o vašem úderu
přímo do vašeho mobilu či tabletu. S tím je také
spojená možnost základního fittingu holí, který
vám v GICP rádi provedou. Velmi oblíbené začínají
být také zimní dětské tréninky, ve kterých se vaše
ratolesti mohou zdokonalit v golfu už od 125 Kč
na hodinu. Přijďte se sami přesvědčit do nejnovějšího indoorového centra v Praze a seznamte se
s moderním prostředím, velkou kapacitou parkoviště, pestrou škálou členství a třeba i turnajovou sérií
FUTURODESIGN TOUR, kde je hlavní cenou pro
vítěze kompletní wrap převlek barvy automobilu!
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Více informací na www.gicp.cz
Golf Vacations 2012
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