
CLUB DE GOLF D’ARO     

Urb. Mas Nou    

17250 PLATJA D’ARO  - GIRONA          

972 81 67 27  

 

 

AQUEST ANY 2019, CORRESPONDÈNCIA DE  10,00.-€ TOTS ELS DIES DE L’ANY, AMB UN 

NOMBRE DE BOSSES DETERMINADES. (Si es sobrepassa el nombre de bosses, podran jugar 

amb un 50% de descompte) 

CORRESPONDÈNCIA TEMPORADA BAIXA:  
Del  1 de gener al 4 de març i del 11 de novembre al  31 de desembre. 

 

 Green Fee dies laborals (18 forats) 

P.V.P.  83,00.-€  CORRESPONDÈNCIA (50%)   41,50.-€ 

 Green Fee dies festius i caps de setmana (18 forats) 

P.V.P.  93,00.-€  CORRESPONDÈNCIA (50%)  46,50.-€ 

 

CORRESPONDÈNCIA TEMPORADA ALTA:  
Del  5 de març al 12 de novembre 

 

 Green Fee dies laborals (18 forats) 

P.V.P.  93,00.-€  CORRESPONDÈNCIA (50%)   46,00.-€ 

 Green Fee dies festius i caps de setmana (18 forats) 

P.V.P.  103,00.-€  CORRESPONDÈNCIA (50%)  51,00.-€ 

 

 Condicions: 10 dies al any per persona, 8 bosses màxim al dia. 4 bosses cap de setmana i 

festius. La resta amb el 50%. 

 Festius: 1 i 6 de gener, Setmana Santa (19/04 – 22/04), 1 de maig, 24 de juny, 15 

d’agost, 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 26 de desembre. 

 Aquest conveni no s’aplicarà per les inscripcions de tornejos.  

 Els jugadors hauran d’estar en possessió de la llicència federativa de golf en vigor i amb  

handicap de joc assignat, i a la seva arribada al CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU tindran 

d’ensenyar a la recepció el carnet de soci del CLUB DE GOLF PRINCIPAT. 

 Els socis / abonats del dos clubs es sotmetran a les normes i regles establertes a cada 

camp, així coma les normes de golf que imposa la RFEG. En cas d’incompliment de les 

mateixes, podran ser expulsats del camp. 

 Estarà subjecta a disponibilitat del camp i prèvia reserva, com a mínim amb 24 hores 

d'antelació, gestionada pel club d'origen. 

 El pagament s’efectuarà directament per el soci i sempre abans de sortir al camp. 

 GOLF D’ARO MAS NOU es reserva el dret a organitzar partides de 4 jugadors en cas de 

ser necessari. 


