
Tempus Club Fitness
BMW Tempus Club Vám ponúka špičkové fitness centrum s najmodernejšími strojmi značky  
LifeFitness. Centrum je vybavené najmodernejšími kardio strojmi.  
Navštívte nás a my sa o Vás postaráme.

Tempus Club Hotel
Tempus Club v Bratislave ponúka nadštandardné hotelové služby v desiatich dvojlôžkových, dvoch  
jednolôžkových štýlovo zariadených izbách a 6-tich apartmánoch. Samozrejmosťou vybavenie  
je káblová televízia - LCD TV, telefón, bezplatné wifi pripojenie k internetovej sieti a minibar.

Tempus Club Indoor Golf
Golf Blaster 3D ponúka 32 ihrísk. K dispozícii máme profesionálnych 
trénerov a spolupracujeme s outdoor ihriskami Black&White. 
Ponúkame aj life style golf shop, kde si môžete zakúpiť doplnky 
a oblečenie značky BMW Life Style.

Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4827 6400 /recepcia/, mob.: +421 918 982 085
e-mail: tempusclub.ba@awt.sk

Tempus Club Mítingová miestnosť
Ponúkame Vám miestnosť na stretnutie pre 8 až 12 ľudí. Táto miestnosť je vybavená LCD televízorom, 
laptopom a flipchartom. Počas Vášho stretnutia s klientmi Vám zabezpečíme catering a občerstvenie  
na celý deň. A po mítingu si môžete zahrať golf alebo zacvičiť vo fitness.

Tempus Club Lounge Bar
Ponúkame Vám vína z celého sveta, koňaky a whisky vysokej kvality, teplé a studené nápoje.  
Toto všetko Vám bude servírovať profesionálne školený a priateľský personál. Tešíme sa na Vás.

VŠETKO PRE VAŠE POHODLIE A RELAX. 
Skupina Tempus chce prispieť ku kvalite služieb nielen pri predaji a servise vozidiel, ale aj zdravým životným štýlom 
ich majiteľom. Využite nadštandardné služby, ktoré dostanete len v najväčšej predajnej a servisnej sieti Tempus.
Pri každej obchodnej ceste alebo vo voľnom čase sa o Vás dokonale postaráme.



Rezervácie indoorgolf - Email: indoorgolf@awt.sk
Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4827 6400 /recepcia/, mob.: +421 918 982 085
e-mail: tempusclub.ba@awt.sk

Simulátor - Cena / Rates   

 10:00 – 22:00 NEČLEN / NON-MEMBER 22:00 – 10:00 ČLEN / MEMBER

1 hour 15€ 12€

2 hours 25€ 20€

3 hours 33€ 27€

Každá ďalšia hodina 11€ 9€

 Produkty Cena / osoba Cena / simulátor 

1 Indoor - private lesson - 50 min   

1-1 Private lesson 1 osoba 35€ Člen Tempus Club - cenník

1-2 Private lesson 2-3 osoby 25€ Člen GCCBB, EGPC - cenník

1-3 Private lesson 4-5 osob 20€ Nečlen - cenník

 Produkty Cena / osoba Cena / simulátor 

2 Indoor golfový kurz - 13 hod   

2-1 Skupina - individualne 375€ Člen Tempus Club – 0€

2-2 Skupina - 2 osoby 270€ Člen GCCBB, EGPC – 0€

2-3 Skupina - 3 osoby 235€ Nečlen - cenník

2-4 Skupina - 4-5 osob 205€  

 Produkty Cena / osoba Cena / simulátor 

3 Indoor - Outdoor golfový kurz - 6hod - 7 hod   

3-1 Skupina - individualne 450€ 0€

3-2 Skupina - 2 osoby 352€ 0€

3-3 Skupina - 3 osoby 280€ 0€

3-4 Skupina - 4-5 osob 240€ 0€

 10:00 – 22:00 ČLEN / MEMBER GCCBB,
                            EGPC,TEMPUS

22:00 – 10:00 NEČLEN / NON-MEMBERGCCBB, 
                            EGPC,TEMPUS

1 hour 10€ 10€

2 hours 19€ 19€

3 hours 24€ 24€

Každá ďalšia hodina 8€ 8€

Golfový balík - 10 hours 105€ 105€

Golfový balík - 20 hours 190€ 190€

Tempus Club - Indoor Golf cenník / rates

Tempus Club - Golfová akadéma / Golf Academy

Od 22.00  - do 10.00 rána. Otvorené pre hráčov s platnou SKGA kartou

Produkty 2&3 poskytujú možnosť prípravy každého účastníka na skúšku na Zelenú Kartu.
Samotná skúška na ZK sa potom realizuje po dohode s inštruktorom v areáli GCCBB.
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Tempus Club - Cenník ubytovania

Pre zákazníkov ponúka Tempus Club možnosť ubytovať sa v jednej z prvotriedne zariadených izieb, pre náročnejších 
zákazníkov sú k dispozícii luxusné apartmány. Za izby sa účtuje paušálny poplatok bez ohľadu koľko hostí je v rámci možností 
v izbe ubytovaných. Tempus Club má 18 izieb:
Veľké apartmány
Veľké apartmány ponúkajú maximálny priestor a pohodlie aj pre tých najnáročnejších návštevníkov. Výhoda veľkého apartmá-
nu spočíva najmä v možnosti využiť prístelok pre dve osoby, ktorý je v cene apartmánu. Kúpeľňa vo veľkých apartmánoch je 
však veľkosťou porovnateľná s kúpeľňou štandardnej izby.
Štandardne veľké apartmány
Štandardne veľké apartmány ponúkaj maximálny luxus a pohodlie aj pre tých najnáročnejších návštevníkov. Výhoda štan-
dardne veľkého apartmánu spočíva najmä vo veľkej vstavanej skrini, väčšej posteli ale aj veľkej kúpeľni, ktorá na rozdiel od 
ostatných izieb ponúka aj rohovú vaňu. Štandardne veľký apartmán ponúka priestor na prespanie až 3 hosťom.

Dvojlôžkové izby
Nadštandardne zariadené dvojlôžkové izby poskytujú maximálne pohodlie a pokoj ubytovaným návštevníkom.

Jednolôžkové izby
Nadštandardne zariadené Jednolôžkové izby poskytujú maximálne pohodlie a pokoj ubytovaným návštevníkom.

nečlen člen Tempus Club                                  

4x veľký apartmán 110€ / izba / noc                                  90€ / izba / noc                                  

2x veľký apartmán s rohovou vaňou 120€ / izba / noc 100€ / izba / noc

10x dvojlôžová izba 100€ / izba / noc 80€ / izba / noc

2x jednolôžková izba 90€ / izba / noc 70€ / izba / noc
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jednorázový trénig / 1 osoba 25€

jednorázový trénig - double / 2 osoby 40€

10x osobný tréning / 1 osoba 200€ (20€ / osoba)

20x osobný tréning / 1 osoba 370€ (18,50€ / osoba)

20x osobný tréning - double / 2 osoba 600€ (15€ / osoba)

Tempus Club - Cenník osobných tréningov

Ponúkame Vám osobný tréning pod vedením vysoko kvalifikovaných osobných trénerov . Tréning trvá približne 1 hod. až 1hod. 30min. – pre každého klienta je 
nutné nastaviť tréningový rozpis a následne aj kardio-tréning osobitne ( v závislosti od cieľov – zredukovanie nadváhy , silový alebo kondičný tréning a pod. ... ). 
Ceny sú uvádzané vrátane DPH .

nečlen člen Tempus Club

1 vstup 11€ 7,5€

10x vstup - permanentka 100€ 65€ (6,50€ / vstup)

20x vstup - permanentka 180€ 120€ (6€ / vstup)

50x vstup - permanentka - 275€ (5,50€ / vstup)

100x vstup - permanentka - 450€ (4,50€ / vstup)

200x vstup - permanentka - 700€ (3,50€ / vstup)

Tempus Club - Cenník fitness

Upozornenie, vstupové permanentky sú neprenosné na iného užívateľa . Platnosť karty je 12 mesiacov odo dňa jej aktivácie.

nečlen člen Tempus Club

300x vstup - permanentka - 999€ (3,30€ / vstup)

Firemná permanentka je prenosná na max. 5 užívateľov ( vopred zadefinovaných ). Platnosť karty je 12 mesiacov odo dňa jej aktivácie.

Tempus Club - Cenník fitness - špeciálna ponuka pre firmy


