
www.oldlakegolf.com



Budapest 60 km
Bécs 160 km
Pozsony 110 km
Prága 463 km Tata Old Lake Golf Club



Old Lake Golf Club Tatán helyezkedik el, közvetlenül az M1-es autópálya mellett.
3 fővárosból is könnyen megközelíthetőek vagyunk autóval: Budapestről, Bécsből és Pozsonyból.  



A legfejlettebb ipari övezet Magyarországon

• Győr – AUDI Hungaria, Coca-Cola HBC, E-ON, 
Győri Keksz, MAN 

• Tatabánya – Bridgestone, Coloplast, Henkel, 
Samsung Chemical

• Oroszlány – Wescast, 
BorgWarner Turbo Systems 

• Komárom – Kayser Automotiv, Foxconn



Tata városa
• Old Lake Golf Club Tata festői városában fekszik az Öreg-tó közelségében. A barokk

stílusú kis város híres legnagyobb kiterjedésű taváról az Öreg-tóról, ami után a Golf
Club is kapta az elnevezést 1998-ban, amikor megalakult. A város népszerű a
természetkedvelők és a sportszerető emberek körben.

• Természeti kincsekben gazdag ez a rész, és egyfajta rekreációs központja az iparilag 
fejlett területnek.

• https://www.youtube.com/watch?v=gNGGgSIrysQ



Az Old Lake Golf Club 1998-ban alakult meg az Esterházy család grófi ágának vadászbirtokán. Azóta a 
régió egyik legfontosabb golf létesítményévé vált. 

Az elmúlt évek főbb eseményei:

- Ladies European Tour (LET- OTP Bank Ladies Central European Open) 2004 – 2006
- EGA versenyek
- Magyar Golf Szövetség által rendezett versenyek -
- AUDI quattro National Final, Mercedes Hungarian Trophy, BMW International Golf Cup
- a versenyekre a jelentkezések a környező országokból érkeznek. 

A Klub a következő fő szolgáltatásokat kínálja: 
- Par 70-es, 18 lyukas bajnoki golfpálya,
- driving range, chipping és putting green, Par 3-as gyakorlópályák
- Klubház grill terasszal, helyben sütött pizza lehetőséggel
- Kalandpark
- 34 -szobás Golf Hotel konferencia részleggel



A négycsillagos Hotel a golfpálya közvetlen közelségében fekszik kényelmes szállás lehetőséget nyújtva.
A hotel vendégei megkóstolhatják az étteremben a magyar és nemzetközi konyha gasztronómiai
különlegességeit, élvezhetik a wellness részleg és a bowling bár nyújtotta kikapcsolódási és
relaxációs lehetőségeket.
2012-ben volt egy nagyobb bővítés a hotel esetében, mely egy 300 férőhelyes konferenciateremmel
bővült teret adva üzleti találkozóknak, tréningeknek, társasági eseményeknek. Mindemellett a
hangulatos belső kerttel esküvők és családi napok tökéletes helyszíne is.



Szlovák együttműködések

• Napi árból kölcsönösen felajánlott 
kedvezmények pl. Airport Golf Club, Welten Golf 
Club

• Évente ismétlődő szlovák versenyek: 
• - GolfZona Versenyek
• - IAD Investments révén Golf and Relax

International Golf Cup
• - Elan Golf Cup



Partnereink:

Szakmai	partnereink– LET,	Turfgrass,	Global	Golf	Partners



Airial view video
• http://oldlakegolf.com/index.php/hu/cimlap/1-friss-hirek/221-old-lake-golf-centrum-legifelvetel

OLGC
• https://www.youtube.com/watch?v=xcH-Grxqa8k Tata 



Köszönöm a figyelmet!

H-2890 Tata, Remeteségpuszta 
Gps: N 47.61717 E 18.34645 

Web: www.oldlakegolf.com
E-mail:  club@oldlakegolf.com

Tel.:+36-34-587-620


