Hyvien kulkuyhteyksien päässä!
• Tampereelta 35 min
• Porista 50 min
• Helsingistä 120 min

36-reikäinen
golfkeskus Pirkanmaalla
Järvenranta

• 18 reikää
• pituus 5529
• par 71
• järvi, metsää, korkeuseroja

Pirunpelto

• 18 reikää
• pituus 5753
• par 72
• jylhää metsää, avokallioita, metsälampi

www.lakesidegolf.fi

Tartu tilaisuuteen!
Annamme mielellämme lisätietoja osakkuudesta ja Lakeside Golfista:
Johanna Mäkelä
Lakeside Golf & Country Club Oy:n
toimitusjohtaja
puh. 040 596 3123 ja 03 512 9500
johanna.makela@lakesidegolf.fi

Pertti Mäntylä
Lakeside Golf & Country Club Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
puh. 0500 540 540
pertti.mantyla@pepexport.fi

Lakeside Golf & Country Club Oy
Sastamalantie 1901
38100 SASTAMALA
toimisto@lakesidegolf.fi

lakeside golFin osakkuus
on nyT vain lyhyen puTin päässä

Svingaa kulttuurimaisemassa!

Lakeside Golfin ensiluokkaiset kentät ja toimivat
palvelut odottavat sinua kauniissa järvimaisemissa.
Täällä peli kulkee ja mieli lepää.

Lakeside Golfin kentät sijaitsevat idyllisessä kulttuurimaisemassa,
jonka jääkausi on muokannut monimuotoiseksi järvineen, lam
pineen, kallioineen ja metsineen. Hoidettu kenttäympäristö
sulautuu kauniisti ympäröivän luonnon vehreyteen. Miljööseen
kuuluvasta klubialueesta muodostuu tänä vuonna entistäkin
viihtyisämpi, kun vanha kartanorakennus kunnostetaan ja
piha-alue viimeistellään.

Nauti klubipalveluista!

Hole-in-one
omalla viheriöllä
Lakeside Golf tarjoaa hyvinhoidetut, monipuoliset kentät
ja yksilöllistä palvelua uljaan kauniissa järvimaisemassa.
Nyt sinulla on ainutlaatuisen hyvä mahdollisuus hankkia
omaksesi pala tätä idyllistä golfkeskusta. Lakeside Golf &
Country Club Oy:n C-osakkeita on nyt myynnissä poikkeuksellisen edullisesti osakkeenomistajille suunnatun
osakeannin ansiosta.

Täyden hyödyn osakkuus!

Elämyksiä kahdella kentällä!

Lakeside Golfin osakkaana saat lukuisia rahanarvoisia etuja.
Pelaat aina edullisemmin kuin vuokrapelioikeuden haltija: peli
kausimaksujen vuosittainen ero on 200 euroa. C-osakkeeseen
sisältyy myös junioripelioikeus: saman perheen juniori pelaa
ilman erillistä pelikausimaksua aina 25-vuotiaaksi saakka.

Lakeside Golfissa on kaksi 18-reikäistä kenttää. Omalla
klubilla pääset nauttimaan näiden kahden, peliominai
suuksiltaan ja estetiikaltaan erilaisen kentän, Järvenrannan ja Pirunpellon tarjoamista golfelämyksistä koko
pitkän pelikauden ajan, keväästä talventuloon.

Osakkaana turvaat pelioikeutesi myös tulevaisuudessa. Jatkossa
parhaat peliajat varataan osakkaille ja heidän vierailleen.

Kentät ovat valmiita, mikä mahdollistaa keskittymisen
yksityiskohtiin ja kenttien jatkokehittämiseen. Nämä
erinomaisesti hoidetut ja monipuoliset kentät on rankattu maassamme korkealle, Pirunpelto jopa TOP 10
-listalle.

Osakkeenomistajille kehitetään yhä lisää palveluita, oikeuksia ja
etuja, joista saat täyden hyödyn ainoastaan osakkaana.

Osakkeenomistajana pääset nauttimaan parhaista varausmahdollisuuksista, rajoittamattomasta pelioikeudesta ja huomattavan
edullisesta vierashinnoittelusta. Kaikki klubin monipuoliset palvelut
ovat osakkaiden käytettävissä. Osakkaat saavat omia alennuksia ja etuja uudistuvasta klubiravintolasta, maan suurimpiin kuu
luvasta proshopista, opetuspalveluista ja loma-asuntovarauksista.
Osakkaana pääset nauttimaan ainutlaatuisesta klubihengestä sekä
erilaisista tapahtumista ja kilpailuista.
Korkeatasoiset palvelut ja viihtyisä ympäristö mahdollistavat Lake
siden kehittymisen kohti todellista Country Clubia, osakkeenomis
tajien yhteistä olohuonetta, jossa sinun on nyt mahdollisuus
olla mukana!

Tervetuloa osakkaaksi korkeatasoiseen ja kehittyvään Lakesideen!
www.lakesidegolf.fi

