
Golfa vasaras nometnes Floridā 

 
 
Golfa akadēmija atrodas vienā no skaistākajām vietām pasaulē – Hauijaindehildā, 
Floridā, vien 45 minūšu brauciena attālumā no Orlando lidostas. 
 
Akadēmija piedāvā unikālu treniņu vietu. Treniņu laukumi veidoti tā, lai spēlētājiem ir 
interesanti tajos atgriezties un tie radītu sacensību atmosfēru. Tas liek jaunajiem 
sportistiem attīstīt savu radošo domāšanu, trenēt savu prātu, lai ātrāk un efektīvāk 
pieņemtu lēmumus. 
 
Akadēmijai pieder gandrīz 7 hektārus plaši treniņu laukumi, kas dod visiem iespēju 
trenēties un attīstīties visdažādākajās laukumu uzbūvēs.  
 

Nedēļas laikā studenti apgūst dažādas golfa treniņu metodes, katram studentam ir 
paredzētas fitnesa, stratēģiju un plānošanas nodarbības, kritiskās domāšanas 
attīstīšana, kā arī dažādas aktivitātes un pasākumi vakaros, lai jaunieši varētu tuvāk 
iepazīties. 
 

NOMETNES 
 

Datumi: no 8. jūnija līdz 2. augustam 
Vecums: 12 – 18 gadi 
 
Golfa nometnes ir ļoti interesantas un saistošas jauniešiem. Nometnēs jauniešiem tiek 
nodrošinātas visas aktivitātes – fitnesa programma, dažādi mentālie treniņi, kā arī 
tehniku attīstošie treniņi, kas dod iespēju katram spēlētājam īsā laika periodā attīstīt 
savas prasmes. Nometnes vadītāju mērķis ir ne tikai ļaut katram studentam augt un 
attīstīties golfa spēles prasmēs, bet arī izklaidēties un iepazīties ar pārējiem nometnes 
dalībniekiem, lai sadraudzētos. 
 
Nometnes ir ļoti individuālas un katram spēlētājam tiek izstrādāts savs treniņu plāns, lai 
katrs varētu redzēt kādā virzienā viņam ir nepieciešams attīstīties un papildināt savas 
prasmes. Papildus, kad spēlētāji dodas mājās, viņiem tiek izsniegts jauns treniņu plāns, 
kam sekot arī pēc nometnes beigām. 
 
Jaunieši saņem t-kreklu, mugursomu, dvieli, ūdens pudeli un cepuri ar golfa akadēmijas 
simbolika uz tiem. Jaunieši, kuri nometnē ir uz vairākām nedēļām – saņem arī golfa nūju 
somu. 

 



  

Cenas 

 
Reģistrācijas maksa: 100 USD 
 
2 nedēļas: 4 200 USD 
3 nedēļas: 7 800 USD 
4 nedēļas: 14 600 USD  

 
Cenā iekļautas: golfa treniņi, ekipējums, dzīvošana un ēdināšana 3x dienā, vakara 

aktivitātes, transfērs, apdrošināšana. 

 

Papildus: lidojums un personīgie tēriņi. 

 

Vairāk par nometni var uzzināt, rakstot info@izglitiba-arzemes.lv vai  

zvanot pa tālr. +371 678 44 445 
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