
Breaza/Lac de Verde - Golf si altele

  Sunt multe zorzoane care se ataseaza, treptat, unui statut social. Sau pur si simplu sunt
distractii pentru care trebuie sa scoti din buzunar o gramada de bani. De exemplu: 2000 de euro
trebuie sa cheltuiesti in Romania pe un echipament de golf. In strainatate, unde este traditie,
unde se desfasoara competitii cu participare internationala banoasa etc. echipamentul trece de
10.000 de euro. Practicantii golfului in Romania nu au multe variante, desi tot apar cluburi de
golf. La un moment dat erau 4 terenuri in turneul national. . Probabil ca Lac de Verde/Breaza
este cel mai cunoscut dintre ele.   In conditii normale de trafic, faci cam 90 de minute cu
masina intre Bucuresti si Breaza/Lac de Verde. Daca soferul nu stie drumul pana la complexul
de golf, are toate sansele sa se rataceasca pe stradutele micii localitati, de fapt o combinatie
intre comuna si statiune balneoclimaterica. Zona e superba, muntele pare la doi pasi iar
galceava animalelor din curtile oamenilor te asigura ca esti undeva departe de orasul marelui
consum.   Lac de Verde (loc de intalnire pentru rumani si
expati) nu este doar terenul de golf de la Breaza.
Vine lumea si pentru un week-end la aer curat, cu preturi pe masura: 200 lei la casuta/300 de
lei la hotel. Probabil ca daca se aduna lumea la o nunta, un botez mai poti negocia. Pe de alta
parte, faptul ca aici ajung si alti indivizi decat cei care jongleaza cu una dintre cele 14 crose din
rucsac a dat dureri de cap managerilor de la Lac de Verde. Pentru ca s-au trezit unii sa faca
curse cu masinutele de golf si unele dintre ele, evident, s-au stricat…
 
Pentru un abonament de un an la Lac de Verde platesti 2000 euro si ai dreptul la un invitat. Dar
daca vii ocazional exista alte tarife. Pentru instructaj platesti 80 lei/ora. De asemenea, pentru
invatacei exista si un teren acoperit, loc in care gasesti si o masa pentru ping-pong
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