
KORPORATĪVO 

PASĀKUMU  

PIEDĀVĀJUMS 



2 DIENU SEMINĀRS 

 

ZAĻĀS KARTES KURSI 

 



Reiņa trase ir  lieliska vieta –  

Korporatīvo pasākumu rīkošanai jūsu uzņēmuma 
darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem,  

kā arī vienkārši privātām ballītēm 



No 125 Ls 
personai 

(8 – 12 personas) 



Cenā iekļauts 
• Nakšņošana apartamentos un 2 

vai 3 vietīgos numuriņos 
(atsevišķa istaba +10Ls) 

• Mazā semināru zāle  
(līdz 20 personām) 

• Ēdināšana (brokastis, 2 
pusdienas un vakariņas) 

• Zaļās kartes kursi profesionāla 
trenera vadībā 



Zaļā karte 
 

Zaļās kartes kursos divu dienu laikā 
ikviens dalībnieks profesionāla golfa 
trenera vadībā apgūs praktiskās golfa 
spēles iemaņas, noteikumus un golfa 
etiķeti.  
Kursu noslēgumā, veiksmīgi nokārtojot 
gala eksāmenu, dalībnieki iegūs golfa 
Zaļo karti, kura sniegs iespēju pastāvīgi 
spēlēt golfu ikvienā Latvijas golfa 
laukumā un piedalīties dažādos golfa 
turnīros gan Latvijā, gan ārpus valsts 
robežām. 



Zaļās kartes apguvei Jūs veltīsiet 
• 2  golfa spēles teorijai apguvei 
• 4-5 stundas golfa spēles praktiskai 

apguvei golfa laukumā   
• 2 stundas golfa Zaļās kartes eksāmena 

kārtošanai 



Seminārs 
 
Kafijas pauzes, pusdienas 
un uzņēmuma semināra 
sadaļu varam saskaņot 
individuāli. 
  
Jūsu seminārs no rīta un 
golfs pēcpusdienā vai 
otrādi.  



Papildus izklaides iespējas 
Pakalpojums Cena 

Ar malku kurināma pirts ar hidromasāžas baseinu.  
Iespējamas uzkodas ar dzērieniem 

2h/40Ls  
6h/80Ls 

Šķēršļu trase Meža Reinis 5Ls/pers. 

Velosipēdu noma  
(velokartes pa Krimuldas, Siguldas un Turaidas apkārtni) 

5Ls/3h 

Foto orientēšanās (arī velo orientēšanās) No 40Ls 

Kanoe laivas  3Ls/h 

Sporta laukumi (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols) bez maksas 

Pludmale bez maksas 

Piknika vieta bez maksas 



Jau vairāk kā 35 gadus Reiņa trase ir ļoti labi zināms aktīvās atpūtas centrs, bet kopš 2010.gada 
Reiņa trasē ikvienam interesentam pieejams 9 bedrīšu PAR 30 golfa laukums. 
Meža ieskautais Reiņa trases golfa laukums ar mainīgo reljefu, plašajām ūdens kaskādēm un 
skaistajiem skatiem pār Krimuldas apriņķa pakalniem un ielejām būs aizraujošs piedzīvojums gan 
iesācējiem, kuri spers pirmos soļus golfā, gan izaicinājums pieredzējušiem spēlētājiem, kuriem, 
lai sniegtu "birdie" un "PAR" rezultātus katrā bedrītē, būs jābūt īpaši precīzam "īsajā" spēlē.  



KONTAKTI 
Pēteris Kalniņš 
Tel. 28 34 54 29 

peteris@reinatrase,lv 

"Kalnzaķi", Krimuldas novads, LV-2144 

 

Tikai 40 km no Rīgas robežas 

 

 

www.reinatrase.lv 
www.facebook.com/reinatrase.lv 
 

http://www.reinatrase.lv/
http://www.facebook.com/reinatrase.lv

