đã đăngký
BRG VietGolf U16 program:

Miễn phí học chơi Golf cho trẻ em Việt Nam

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Nicklaus:

Một động lực tăng trưởng mới
cho ngành công nghiệp golf Việt Nam
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LỜI
CHÀO
CỦA BAN BIÊN TẬP
HANOI

Hai Phong
Nam Dinh

Vinh

Thực sự là một năm 2015
Nang
bận rộn để xứng đáng với giải thưởngDacao
Hue

quý Sân golf Tốt nhất Việt Nam trao cho BRG
Kings’ Island Golf Resort bởi Tạp chí golf hàng
đầu châu Á Asia Golf.

Nhằm tiếp tục duy trì vị
Nha Trang
trí dẫn đầu của BRG trong ngành
công nghiệp golf tại Việt Nam, BRG sẽ tiến hành
nâng cấp và nâng tầm thương hiệu cho tất cả các
Chi Minh
golf resort trong danh mục sảnHo
phẩm
củaCity
mình.
Logo, tên gọi, dịch vụ đẳng cấp, đồng phục và các
tiêu chuẩn phục vụ sẽ đi kèm với những thay đổi
tại Nhà câu lạc bộ và các tiện ích đi kèm trong một
kế hoạch kéo dài một năm bắt đầu từ mùa thu này.

Nhưng tin quan trọng
nhất là kế hoạch khai trương "Huyền

BIG

NEWS

thoại mới của Hà Nội" mang tên BRG
Legend Hill Golf Resort tại Sóc Sơn, Hà
Nội, dự kiến vào cuối mùa hè năm 2015.
Đây sẽ là sân golf đầu tiên tại Việt Nam
do Nicklaus Design thiết kế với điểm độc
đáo có một không hai là “double green”
(hai green trên một hole), mang lại trải
nghiệm chơi golf 36 hole thực thụ trên
một sân golf 18 hole.

Và điểm nhấn quan trọng nhất

là BRG sẽ công bố chương trình hội
viên giới hạn và “chỉ dành riêng cho hội viên BRG Golf” mang tên BRG Golden Hattrick chơi tại
cả 3 sân golf hiện nay của BRG bao gồm BRG Legend Hill Golf Resort, BRG Kings' Island Golf
Resort và BRG Ruby Tree Golf Resort (tên mới của sân golf Đồ Sơn Seaside Golf Resort). Thẻ hội
viên 9 năm với nhiều ưu đãi này cho phép chủ sở hữu may mắn được chơi tại cả 3 sân với mức
giá chỉ tương đương mua thẻ hội viên của một sân! Chương trình này giới hạn 50 thẻ và không
bao giờ lặp lại. Chương trình bắt đầu nhận đăng ký tham gia từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 5
tháng 8 năm 2015.

Những thông tin thú vị vẫn còn ở các trang sau…………
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Bạn đã sẵn sàng tham gia

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI VIÊN
hấp dẫn nhất tại Việt Nam?

BRG Group đã công bố một chương trình giới hạn và
không bao giờ lặp lại dành riêng cho các hội viên hiện
tại của BRG Golf mang tên Chương trình hội viên BRG
Golden Hattrick. Chương trình được giới hạn chỉ có 50
thẻ đặc biệt với ‘1 thẻ - 3 sân golf - 9 năm” dành riêng
cho các hội viên hiện tại của BRG Golf.

Chương trình dự kiến sẽ có lượng người đăng
ký tham gia vượt qua con số giới hạn là 50
thẻ, lúc đó, hệ thống ballot sẽ được áp dụng
để đảm bảo tính công bằng và khách quan
trong việc chọn ra 50 người may mắn nhận
những tấm thẻ hội viên Golden Hattrick.
Những người may mắn sở hữu tấm thẻ BRG
Golden Hattrick giá trị này sẽ được mời tham
dự và trở thành những người chơi đầu tiên
trong sự kiện khai trương sân golf huyền
thoại mới tại Hà Nội là BRG Legend Hill Golf
Resort trong năm nay. Hơn nữa chủ nhân của
những tấm thẻ Golden Hattrick này còn được
hưởng ưu đãi là thanh toán cho một thẻ
nhưng được quyền chơi tại cả 3 sân golf hiện
tại trong hệ thống các sân golf của Tập đoàn
BRG bao gồm BRG Legend Hill Golf Resort –
18 hố, BRG Kings’ Island Golf Resort - 36 hố
và BRG Đồ Sơn Seaside Ruby Tree Golf
Resort – 18 hố với chất lượng và dịch vụ
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đẳng cấp quốc tế. Hơn thế nữa, khi hệ thống
ballot được áp dụng do số người đăng ký
vượt qua con số giới hạn là 50 thẻ, hàng loạt
những quyền lợi bổ sung cũng như các giải
thưởng đầy giá trị sẽ được đưa thêm vào
chượng trình cho 50 người may mắn nhất.
Ngoài ra, chủ nhân của những tấm thẻ
Golden Hattrick này sẽ được hưởng quyền
gia nhập Câu lạc bộ Golf quốc tế Jack
Nicklaus (JNIGC) và có cơ hội chơi golf tại
hơn 140 sân golf thuộc JNIGC tại Mỹ,
Canada, Mexico, Anh, châu Âu, Trung Quốc
và Đông Nam Á.
Thời hạn đăng ký chương trình từ ngày
11/7/2015 đến 5/8/2015. Chi tiết về thể lệ và
hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình
xem tại www.GoldenHattrick.brggroup.vn
và Hotline 01234 111 368
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Học viện Golf

Jack Nicklaus
Ươm mầm tình yêu golf cho thế hệ trẻ
Golf là một trong những hoạt động tốt nhất mà trẻ nhỏ nên được tiếp xúc từ sớm. Hầu như bất cứ ai
cũng có thể chơi được môn thể thao này, không phân biệt giới tính hay thể chất. Môn thể thao golf vượt
qua giới hạn của một môn thể thao thông thường để dạy cho người chơi tính trung thực, công bằng,
tuân thủ các quy định, kiểm soát cảm xúc, các kỹ năng toán học và tinh thần thể thao. Thể thao đã
được chứng minh trong việc giúp trẻ em thể hiện tốt hơn về mặt học thuật đồng thời dạy trẻ em phương
thức thiết lập và đạt tới những mục tiêu cá nhân.
Triết lý của Học viện Golf Jack Nicklaus thực sự rất
đơn giản ngay tại giá trị cốt lõi của mình. Bạn có một
quả bóng golf và một câu lạc bộ golf. Mục tiêu là tới
câu lạc bộ đó và đánh bóng theo một cách để quả
bóng đi đúng theo hướng mục tiêu dự định và với
một khoảng cách mà bạn muốn. Chỉ có thế thôi. Đó
không phải là cái gì gọi là phù hợp với bạn ở đây. Đó
không phải là việc bạn phải xoay hông bao nhiêu độ.
Đó không phải là cách bạn cần phải nhanh chóng
đưa vai của bạn quay trở lại với bóng. Tất cả chỉ là
sự tiếp xúc, tiếp xúc một cách nhất quán. Và sự tiếp
xúc nhất quán thực sự là một niềm vui.
Học cách làm thế nào để có được niềm vui khi chơi
golf là một trong những yếu tố quan trọng trong triết
lý của chúng tôi. Golf là một TRÒ CHƠI, không phải
là một công việc phải làm, không phải là một nhiệm
vụ phải hoàn thành, mà là một TRÒ CHƠI đích thực.
Học viện Nicklaus sẽ kết hợp các yếu tố và kỹ thuật
giúp các học viên có được cơ hội tốt nhất để thành
công và tiến bộ trong trò chơi này. Và cứ thế tận
hưởng quá trình này - đó chính là niềm vui.

đi theo suốt chặng đường của các học viên với trò
chơi này. Cầm, tư thế, cân bằng và thẳng hàng. Bất
kể khả năng nào, nếu thiếu một trong bốn yếu tố
căn bản này, thậm chí là chỉ có một chút ít khả năng,
bạn sẽ phải thỏa hiệp rất lớn về khả năng chơi nhất
quán của mình trong trò chơi này. Tất cả các hướng
dẫn viên được chứng nhận của Học viện Nicklaus sẽ
dạy cùng các yếu tố căn bản và cùng triết lý như vậy
để từ hướng dẫn viên này tới hướng dẫn viên khác,
các thông tin luôn nhất quán giúp các học viên
không bị nhầm lẫn.
Tham gia Học viện Nicklaus, những học viên trẻ của
chúng tôi sẽ được giảng dạy không chỉ là những
nguyên tắc cơ bản vốn vẫn luôn như ngày nào khi
một Jack Nicklaus, tay golf vĩ đại nhất của mọi thời
đại, học được trong trò chơi này ở Ohio khi còn trẻ,
mà các học viên trẻ sẽ được học các kỹ năng sống
tích cực vốn sẽ ăn sâu trong cuộc đời của họ mãi
mãi.

Tất cả bắt đầu với thời điểm mà các yếu tố căn bản
được ghi nhận và đánh giá. Đây là những yếu tố sẽ
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Jack Nicklaus II:

"Tập đoàn Nicklaus sẽ hỗ trợ sáng kiến
chưa từng có của Tập đoàn BRG trong việc cung cấp những
bài học golf miễn phí cho trẻ em U16 Việt Nam"
Tập đoàn BRG Group thông báo chương trình BRG
VietGolf U16 nhằm cung cấp những bài học golf miễn
phí cho trẻ em đang sinh sống trên khắp Việt Nam và
quốc tịch Việt Nam ở độ tuổi dưới 16 tuổi và trên 8
tuổi. Đây là một chương trình xã hội chưa bao giờ có
ở Việt Nam cho đến nay, dành cho những người trẻ
chưa có cơ hội để thử và chơi golf. Thông qua chương
trình này, dưới sự hỗ trợ của Học viện Golf Jack
Nicklaus, Tập đoàn BRG hy vọng sẽ thu hút những
người trẻ tuổi của Việt Nam đến với môn thể thao
golf và đóng góp vào sự phát triển chung trong môn
thể thao này trên khắp Việt Nam. Xa hơn nữa, đây là

cơ hội cho BRG Group trong việc tìm kiếm tài năng
golf và phát triển họ cho đội ngũ BRG VietGolf U16
Junior Golf Team, đạt tới mục tiêu xa hơn bao gồm
tay golf trẻ đủ tốt để giành chiến thắng trong giải
đấu Việt Nam Amateur Open vào năm 2018, và sau
đó nuôi dưỡng những tài năng để phát triển một
đội ngũ để tham gia sự kiện về golf ASIAD 19. Tiếp
tục nuôi dưỡng những hạt giống để tìm kiếm và
phát triển một cầu thủ golf đủ tốt để cạnh tranh
trên một giải đấu chuyên nghiệp lớn như Asian,
Châu Âu, và Mỹ vào năm 2025.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Nicklaus:

Một động lực tăng trưởng mới
cho ngành công nghiệp golf Việt Nam

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Nicklaus đã công bố hợp tác chiến lược vào ngày
25/6/2015 nhằm đưa môn thể thao golf nói riêng và ngành công nghiệp golf nói
chung tại Việt Nam lên một tầm cao mới. Sau những thành công trong những dự án
hợp tác vừa qua như dự án thiết kế sân golf độc đáo “double green” đầu tiên tại
Việt Nam cũng như đầu tiên tại khu vực châu Á mang tên BRG Legend Hill Golf
Resort và dự án độc quyền Học viện Golf Jack
Nicklaus, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Nicklaus
đã quyết định nâng tầm mối quan hệ đối tác này
lên thành liên minh chiến lược và hợp tác trên
nhiều lĩnh vực ngoài mảng hợp tác chủ đạo liên
quan tới golf. Hai bên đã thống nhất cùng nhau
nghiên cứu khả năng phát triển một dự án mang
tên “Làng Nicklaus” đầu tiên tại Việt Nam tại
khu vực sân golf BRG Legend Hill Golf Resort.
Về Học viện golf Jack Nicklaus, hai bên đã thảo
luận những chi tiết cuối cùng để Học viện có thể
chính thức đón những học viên đầu tiên vào
mùa thu này. Trong lĩnh vực trọng tâm là golf,
hai bên đã cùng tham quan và khảo sát những
vị trí tiềm năng để có thể mở rộng và nâng cấp
những sân golf hiện nay của tập đoàn BRG tại
Việt Nam.
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MERCEDES TROPHY
NATIONAL FINALS TỔ CHỨC TẠI
BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT

GIẢI ĐẤU

BRG Kings’ Island Golf Resort tự hào được lựa chọn để tổ chức giải đấu Mercedes
Trophy National Finals vào ngày 12/6. Ngoài ra, SeABank cũng là nhà tài trợ lớn với
2 giải thưởng Hole in-One với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng Việt Nam.
Guest Division

Best Net

Mr. Dinh Thanh Vuong

71 Net Score

Ladies Division

Best Net

Mrs. Doan Thi Thu Thuy

69 Net Score

B Division

Best Net

Mr. Nguyen TienSy

68 Net Score

A Division

Best Net

Mr. Ton Duc Sau

69 Net Score

Mr. Hoang Ngoc Quy

73 Gross Score

Best Gross

GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH MÙA XUÂN CỦA BRG
CHIẾN THẮNG THỜI TIẾT CHO NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI
Giải đấu Vô địch Mùa xuân là một thành công lớn khi người
chơi chiến thắng thời tiết để có được những kết quả tuyệt vời
theo thể thức tính điểm Stableford mới.
Overall Champion

Mr. Nguyen Thanh Vinh

77 Gross Score

Lady Champion

Mrs. Song Mi Sun

49 Points

A Flight Champion

Mr. Nguyen Van An

44 Points

B Flight Champion

Mr. GoroFuzuhashi

45 Points

C Flight Champion

Mr. Nguyen Kim Cuong

40 Points
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HỘI VIÊN CỦA BRG GOLF VÀ

KHÁCH MỜI DANH DỰ
“CHƠI GOLF VÌ TRẺ EM VIỆT NAM”
TẠI BRG KINGS’ ISLAN GOLF RESORT

BRG Kings' Island Golf Resort tự hào được chọn tổ chức “Giải Golf Vì Trẻ em Việt Nam Swing For The Kids” thường niên lần thứ 9 vào ngày 10/5. Giải Golf Vì Trẻ em Việt Nam Swing For The Kids trong 9 năm qua đã tài trợ hơn 300.000 USD cho trẻ em kém may mắn
dưới các hình thức học bổng và phương tiện học tập mới. Đây là một chương trình rất tâm
đắc của Chủ tịch Tập đoàn BRG, Madame Nguyễn Thị Nga và Kings’ Island Golf Resort
tham gia với vai trò là nhà tài trợ Kim cương cho giải đấu này.
Overall Champion

Mr. Do Xuan Hung

Lady Champion

Mrs. Mai TuyenNet

71 Net Score

A Flight Champion

Mr. Nguyen Hong Hai

69 Net Score

B Flight Champion

Mr. Nguyen Chi Thanh

58 Net Score

C Flight Champion

Mr. Vu Khoan

73 Net Score

MV Flight Champion

Mr. Le Minh Hoang

70 Net Score

74 Gross Score

GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH MÙA XUÂN
TẠI BRG RUBY TREE GOLF RESORT:

MỘT GIẢI ĐẤU THẮM TÌNH BÈ BẠN
CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN

BRG Ruby Tree Golf Resort đã tổ chức Giải Vô
địch Mùa xuân hàng năm vào ngày 23/5. Tất
cả 119 golfer, chia thành 4 bảng, đã khởi đầu
giải đấu trong một ngày nóng và ẩm, và còn
phải chiến thắng các cơn gió lớn để được đứng
trên bục chiến thắng trong sự kiện này. Cuối
cùng người chiến thắng là ông Nguyễn Văn
Tâm, Vô địch bảng đấu của nam, chiến thắng
với số điểm ít hơn 1 gậy so với ông Nguyễn
Thanh Phương. Ở bảng nữ, nhà vô địch là bà
Nguyễn Bích Hằng với chiến thắng cũng chỉ ít
hơn 1 gậy so với bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, và
ít hơn 3 gậy so với người đứng thứ 3 là bà Hà
Thị Phương Loan.
Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức giải đấu Vô Địch
Mùa hè Mở rộng trong tháng 8. Như mọi năm,
số lượng sẽ giới hạn ở 120 golfer, vì thế hãy
sẵn sàng đăng ký sớm nhất có thể ngay khi
Ban tổ chức thông báo.
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CẬP NHẬT CÁC GIẢI ĐẤU
BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT
22 tháng 8
20 tháng 11
21 tháng 11

GIẢI VÔ ĐỊCH MÙA HÈ
GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ DÀNH CHO HỘI VIÊN
GIẢI VÔ ĐỊCH NAM DÀNH CHO HỘI VIÊN

BRG RUBY TREE GOLF RESORT
15 tháng 8

VÔ ĐỊCH MÙA HÈ MỞ RỘNG

BẢNG VÀNG HOLE IN ONE
Tới thời điểm này của năm chúng tôi đã ghi nhận một con số kỷ lục về
Hole in One ! Có vẻ như sự phổ biến của trò chơi này đã truyền cảm
hứng cho các golf thủ để không ngừng nâng cao trình độ của mình. Xin
chúc mừng các golf thủ có cú đánh chính xác nhất !

BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT
Tháng

Ngày Họ và Tên

1

17

Hole

Sân

Akamune Toyomitsu

#8

Mountainview

17

Yoon Ho Chul

#14

Lakeside

18

Nguyễn Phú Cường

#8

Mountainview

2

16

Đỗ Văn Bình

#14

Lakeside

3

15

Trịnh Đức Thiên

#3

Lakeside

4

30

Nguyễn Thanh Hoàn

#13

Mountainview

5

3

Hiroyoshi Nagata

#8

Lakeside

6

Trần

#13

Mountainview

17

Thị Bích Liên

#14

Lakeside

24

Mr. Koji Tsuji

#14

Lakeside

Hoài

NamĐỗ
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1-Jan

Mr. Dương Quang Chung

79

12

9 Iron

8-Jan

Mr. Nguyễn Minh Lợi

Y97

12

7 Iron

29-Apr

Mr. Đinh Mạnh Thắng

VST 6

6 Iron

31-May

Mr. Nguyễn Duy Ngọc

94

6 Iron

resort
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CẬP NHẬT VỀ
SÂN GOLF
BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT
Nửa đầu năm 2015 đã gần hết và tại BRG Kings’
Island Golf Resort, chúng tôi đã được chứng kiến
những sự thay đổi vô cùng lớn, những cú đánh
tuyệt vời và những nỗ lực không ngừng mang lại
những trải nghiệm cao nhất cho golf thủ.
Các green mới ở hole # 3 & # 9 sân Mountain View
đã qua giai đoạn xây dựng một cách hoàn hảo và
đã sẵn sàng để chơi. Ông Heath Glasby, Giám đốc
Bảo dưỡng sân; và đội ngũ bảo trì của mình bắt đầu
việc tái thiết các green mới trong tháng 3 và hole #
9 đã được cho chơi thử vào ngày 17/5 và hiện đang
chơi bình thường. Các green mới được xây dựng
này sẽ bổ sung thêm hướng mới trong việc hoàn
thành 9 hole phía trước và hy vọng sẽ mang lại vài
cú birdie nữa.
Green thứ ba bắt đầu xây dựng vào đầu tháng tư và
đang hoàn thiện nhanh chóng để có thể cho phép
chơi được vào đầu tháng 6 với sự ủng hộ của thời
tiết tốt. Kích thước tăng lên, thiết kế độ dốc và điểm
đánh sẽ tăng thêm sự thú vị cho mỗi vòng chơi của
bạn. Hầu hết người chơi sẽ thấy thiết kế mới này
mang lại nhiều vị trí pin hơn đồng thời mang lại cho

resort

resort

golf thủ nhiều lựa chọn hơn cho những cú phát
bóng của mình, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy
thích thú hơn khi chơi !
Những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm
giúp BRG Kings’ Island Golf Resort luôn mang đến
cho bạn những trải nghiệm chơi golf tốt nhất không
dừng lại với các tổ hợp green mới. Chúng tôi luôn
nỗ lực để phục vụ bạn tốt hơn với các nhân viên
được trang bị và đào tạo bài bản và thực đơn luôn
được cải thiện với nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi hy
vọng sẽ sớm nhận được những phản hồi tích cực
của bạn về mọi dịch vụ của chúng tôi trên toàn sân.
Ngoài ra, những người chơi trong thời gian qua đã
nhận thấy có các tủ khóa mới trong phòng thay đồ
của nam. Đó mới chỉ là sự khởi đầu; sắp tới, chúng
tôi sẽ nâng cấp trang trí toàn bộ khu phòng thay đồ
nam và phòng thay đồ nữ, khu vực tắm, bể Jacuzzi
và tắm hơi. BRG Kings’ Island Golf Resort cũng đã
bổ sung thêm 20 xe buggy EZ-GO mới vào đội xe
của mình và đã nhận được những đánh giá tích cực
từ người chơi. Chúng tôi cũng đã nhận được phê
duyệt về thiết kế cầu tàu mới và sẽ bổ sung một
khu xịt giày mới. Đó là tất cả những nỗ lực mà
chúng tôi liên tục đầu tư để mang lại những trải
nghiệm chơi golf tốt nhất cho bạn !
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Trên con đường không ngừng nâng cao chất lượng
dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp và thay đổi
nhận diện thương hiệu vào mùa thu này. Logo, tên
gọi, dịch vụ đẳng cấp, đồng phục và các tiêu chuẩn
phục vụ sẽ đi kèm với những thay đổi tại Nhà câu lạc
bộ và các tiện ích đi kèm. Hãy đến và trải nghiệm
những tiêu chuẩn dịch vụ mới của chúng tôi !
Đồng thời, chúng tôi hiện đã tiến hành một số cải
tiến cho sân golf. Giám đốc Bảo dưỡng, ông Heath
Glasby, được đưa đến từ BRG King Island Golf Resort
để giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc công việc này.
Chúng tôi đang sửa tất cả các cạnh của các hố cát
vốn bị hư hại ít nhiều do thời gian và đã gần như
hoàn thành khối lượng công việc này. Chúng tôi dự
kiến tất cả các hố cát sẽ hoàn thành trong mùa hè
này, đồng thời thực hiện một số công việc bảo trì để
giữ cho các cạnh hố luôn trong điều kiện tốt nhất từ
nay về sau.
Chúng tôi cũng đang trong quá trình loại bỏ một số
thảm thực vật dư thừa dọc theo hệ thống đường thủy
của sân golf, để mang lại cảnh quan nguyên sơ ban
đầu của sân golf. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình với
Hole # 6 & # 12 và sẽ tiếp tục với phần còn lại của sân
golf tới cuối năm nay.

mở rộng các green trở lại kích thước ban đầu của
chúng. Công việc này sẽ sử dụng đầu dò để xác định
các cạnh chính xác của tất cả các green. Thông
thường sau một thời gian sử dụng, kích thước của
green sẽ bị giảm đôi chút bởi công tác cắt cỏ hàng
ngày, và công việc này là cần thiết để đưa các green
trở về kích thước và hình dạng ban đầu. Một khi
chúng tôi xác định các cạnh ban đầu của mỗi green,
chúng tôi sẽ bắt đầu cắt cỏ ở những khu vực đó
xuống đến chiều cao hiện tại của green. Mục tiêu là
đưa green trở lại kích thước ban đầu trước khi tổ chức
giải đấu Vô địch Mùa hè vào tháng 8.
Mục tiêu của chúng tôi là trả lại hình ảnh của sân
golf càng gần với thiết kế ban đầu càng tốt. Hầu hết
các công việc này sẽ có tác động ở mức tối thiểu nhất
đối với người chơi trong các vòng chơi của họ và khi
hoàn thành sẽ mang lại cho các hội viên cũng như
khách chơi một trải nghiệm vượt trội.

Trong tháng 6, chúng tôi cũng đã bắt đầu công việc

CÁC THÔNG TIN KHUYẾN MẠI
RUBY TREE GOLF RESORT
Thẻ hội viên năm: 1 năm @ 69tr, 2 năm @120tr, 3 năm @ 170tr
Thẻ hội viên tháng: 1 tháng @ 9,5tr, 2 tháng @ 17tr và 3 tháng @ 24tr
KINGS’ ISLAND GOLF RESORT
Thứ 2 hàng tuần: 1.250.000 VND / 18 hole bao gồm green fee và caddie fee
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Bổ sung

trong thực đơn đồ uống

Rượu Glenmorangie
và bia Trúc Bạch
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