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Cihelny 7 / Karlovy Vary  364 64 / Bečvo nad Teplou

TEAMBUILDING?
Hledáte vhodnou lokaci pro Váš firemní teambuilding? Před-
stavujeme Vám unikátní projekt z portfolia AXXOS Hotels & 
Resorts, kterým je Golf & Spa resort Cihelny. Charakteristic-
kým znakem tohoto resortu, který leží 7 km od Karlových Varů 
v malebném údolí řeky Teplá, je mimořádné propojení vy-
soce komfortního ubytování, kvalitní gastronomie, wellness 
bez kompromisů, firemních meetingů, a to vše v kombinaci s 
úžasným světem golfu. Potřebujete stmelit kolektiv, současně 
posílit týmovou strategii, komunikaci mezi jednotlivými členy, a 
při tom všem se příjemně pobavit na čerstvém vzduchu upro-
střed nádherné krajiny Slavkovského lesa? To vše Vám nabízí 
náš golfový teambuilding. Ať jste již aktivním golfistou a zvolí-
te kombinaci s golfovým turnajem, nebo se rozhodnete pro 
prvotní seznámení s golfem formou golfové akademie, kde si  
pod vedením kvalifikovaných trenérů  hru brzy osvojíte, budete 
nadšeni, nakolik golf ovlivní týmového ducha Vaší společnosti.

Základní charakteristika Food 
& Beverages & Meeting facilities

Samostatný konferenční sál s kapaci-
tou až 80 osob včetně AV techniky

Bar s kavárnou a venkovním posezením 
s výhledem na golfové hřiště

Restaurace s kapacitou 86 míst 
s výhledem na golfové hřiště

Restaurační zahrádka s kapacitou 
56 míst  s výhledem na golfové hřiště

Základní charakteristika 
ubytování

36 komfortních klimatizovaných 
pokojů kategorie 4* 

v skandinávském stylu

Základní charakteristika wellness:

Krytý bazén s vířivkou, výhledem 
na les a golfové hřiště

  
Finskou, parní, bylinkovou 

saunu a laconium

Relaxační zóny / Ochlazovací dvůr 
Venkovní terasu

Komplexní spektrum klasických masáží

Hotelové wellness nese název Spa Academy 
a je možno v něm využít:

Základní charakteristika Food & Beverage & Meeting facilities
18ti jamkový Gary Player’s Course (PAR 70) postavený v roce 2001 ikonou světového golfu a architektury – Gary Playerem
9ti jamková golfová akademie (PAR 27) 
Komplexní tréninkové plochy / krytý Driving Range /Putting Green / golfové bagy / elektrické golfové vozíky / golfové hole / pro shop
Na Gary Player’s Course  se každoročně koná mnoho privátních, komerčních, amatérských i profesionálních turnajů. Mezi 
ty nejvýznamnější historicky patří např. EUROPEAN BOYS TEAM CHAMP, PGA CZECH GOLF TOUR, CZECH INTERNATIONAL 
AMATEUR CHAMPIONSHIP , SENIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP, 
Mid-amateur Tour, Audi Invitational, Pirelli Golf Cup a O2 Business Golf Tour.

Michaela Kučerová / Golf Manager

JEŠTĚ SE ROZHODUJETE KDE VÁŠ TEAMBUILDING LETOS USKUTEČNÍTE? 
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT A ZJISTIT VÍCE. 
Váš tým Golf & Spa Resort Cihelny


