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Là nơi đã từng đón tiếp 26 vị
tổng thống Mỹ cùng rất nhiều
nhân vật nổi tiếng trong
nhiều lĩnh vực đến sinh sống,
nghỉ ngơi và chơi thể thao,
Greenbrier Sporting Club là
một trong những câu lạc bộ
(CLB) thể thao hàng đầu
nước Mỹ hiện nay . 

bài: TUẤN MINH    ảnh: GREENBRIER SPORTING CLUB
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reenbrier Sporting Club không đơn thuần chỉ là một
CLB mà thực tế là một cộng đồng thể thao đích thực.
Điều đặc biệt là hầu hết những môn thể thao đều ở

ngoài trời như: golf, câu cá, đi bộ,  leo núi, săn bắn, đua ngựa…
Tờ The New York Times đã giới thiệu ngắn gọn về

Greenbrier Sporting Club - một CLB thể thao điển hình của
cuộc sống giàu sang nơi phương Tây: “Greenbrier Sporting
Club là CLB sở hữu chung của nhiều thành viên, nơi mà các
thành viên và gia đình của họ được thực sự sống trong một thiên
đường thể thao với những môn thể thao từ truyền thống đến
hiện đại…”  

Được công ty đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp hàng
đầu của Mỹ DPS Sporting Club Development LLC đầu tư với
chi phí lên tới 72 triệu USD, Greenbrier Sporting Club nằm trên
một khu đất rộng 6.500 acre (2.600ha) với quần thể tự nhiên
được bảo tồn nguyên vẹn tại White Sulphur Springs, phía Tây
bang Virginia, Mỹ. Trước khi được phát triển thành khu resort
thể thao, nơi đây là khu bảo tồn thuộc sở hữu quốc gia và là điểm
du ngoạn ưa thích của 26 vị tổng thống Mỹ, trong đó có Martin
Van Buren, Dwight D. Eisenhower, Lyndon Baines Johnson,
John Tyler, Richard Nixon và Gerald Ford. "Greenbrier được
thành lập năm 1778, kém nước Mỹ 2 tuổi. Nghĩa vụ của chúng
tôi là phải bảo tồn tính nguyên thủy của nó", Larry Klein, Tổng
giám đốc của Greenbrier Sporting Club chia sẻ.
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Thành viên = thượng đế
Theo quy định, tất cả những khách hàng muốn sử dụng các

dịch vụ ở đây đều phải là thành viên, bởi CLB được xây dựng chỉ
để phục vụ các thành viên. Thành viên không phải là cá nhân mà
chính gia đình họ, đó có thể là ông - bà, cha - mẹ và các thế hệ
con cháu của một đại gia đình. Và cách trở thành thành viên của
Greenbrier Sporting Club thực sự “không giống ai”. Để trở
thành một phần của Greenbrier Sporting Club, bạn phải đáp
ứng một trong 2 lựa chọn: (i) mua nhà hoặc mua đất để xây nhà
trong khuôn viên CLB hoặc (ii) - mua thẻ thành viên ngắn hạn.
Tất cả đều có mức giá “cắt cổ”!

Đối với cách thứ nhất, khách hàng có thể bỏ tiền ra mua
những ngôi biệt thự đã được xây nằm ngay sát khu Greenbrier
Resort cao cấp có giá từ 1,3 đến 6 triệu USD/căn hoặc mua
những lô đất với mức giá từ 0,4 đến 2,2 triệu USD/lô.

Sự lựa chọn thứ 2 dành cho những thành viên mua thẻ với
mức giá 120.000USD và một khoản phí dịch vụ
92.000USD/năm. Theo Larry Klein, trong tổng số 500 lô đất đã
có 300 đã được bán cho các thành viên. Những người này có thể
xây biệt thự theo ý thích nhưng đều tuân theo nguyên tắc bảo
tồn tối đa tính nguyên thủy của cả khu vực.

Thiên đường thể thao
Greenbrier Sporting Club là một thiên đường thể thao, điều

đó đồng nghĩa với việc các thành viên sẽ được hưởng những dịch
vụ thượng đẳng :

- Sân golf The Snead: Một sân golf 18 lỗ đẳng cấp thế giới
được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Tom Fazio và đặt theo
tên của tay golf huyền thoại Sam Snead. The Snead còn có một
phong cảnh tuyệt vời và điều kiện tự nhiên lý tưởng. Tạp chí
Robb Report bình chọn đây là 1 trong 10 sân golf tốt nhất nước
Mỹ. Ngoài The Snead, tại CLB này còn có 3 sân golf 18 lỗ khác
cũng được thiết kế với tiêu chuẩn quốc tế.

- Nhà Clubhouse (còn gọi là Member's Lodge): Những
thành viên mua thẻ của Greenbrier Sporting Club sẽ được tiếp
đón và nghỉ ngơi trong Clubhouse rộng rãi và tiện nghi trong
suốt thời gian họ và gia đình tới đây. 

- Summit Village là nơi tổ chức các sự kiện mang tính truyền
thống như: ngày lễ hội, các tập tục của người dân địa phương hay
những ngày lễ mang đậm văn hoá vùng miền. 

- Equestrian Center là một trung tâm đào tạo cưỡi ngựa hiện
đại với trang thiết bị và công nghệ tiên tiến của nhiều hãng tên
tuổi. Các thành viên sẽ được hướng dẫn kỹ thuật cưỡi ngựa và
rong ruổi khám phá cảnh đẹp thiên nhiên trong khuôn viên của
Greenbrier Sporting Club.

- Fitness center là một tổ hợp thể thao
trong nhà, được trang bị những dụng cụ
và công nghệ thể thao tiên tiến nhất thế
giới. Tại trung tâm này, các thành viên sẽ
được tham gia các môn và trò chơi thể
thao trong nhà như: tennis, bóng rổ, bóng
chuyền, bơi lội, thậm chí là cả yoga và
pilates.

- Spa: Một trung tâm spa hiện đại
được thiết kế và hoạt động theo phong

cách phương Đông với những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất
lượng cao của thượng hiệu Zen Spa.

- Recreation: Các thành viên sẽ được tận hưởng những giờ
phút thư giãn bằng một loạt trò chơi thể thao hiện đại như đua
xe đạp đường núi, bắn súng, leo tháp, các trò chơi trên cỏ, khu
thám hiểm cho trẻ em và cả những lớp dạy nấu ăn cho phái yếu.

- Hunting: Không chỉ dành cho phái mạnh, khu vực này cũng
thu hút được sự quan tâm của rất nhiều phụ nữ. Tới đây, các
thành viên của CLB được băng qua các con suối để đi săn thú
trong khuôn viên của Greenbrier Sporting Club.

- Khu Sporting Clay do 2 chuyên gia nổi tiếng của trường
đào tạo bắn súng The British School of Shooting, Justin Jones và
John Higgins điều hành và hướng dẫn. Đây là một khu dành
riêng cho những ai yêu thích môn thể thao bắn đĩa bay với 10
điểm bắn và hệ thống máy móc tự động. 

- Khu Fly-fishing: Các thành viên được tự do câu cá, đồng thời
một đội ngũ chuyên gia sẽ luôn túc trực để hướng dẫn cho những
“lính mới” các kỹ năng cơ bản của môn thể thao tao nhã này. 

- Lớp giáo dục về thiên nhiên: Các nhà tự nhiên học được
mời đến từ các trường đại học, các viện và các trung tâm trong
khu vực sẽ thuyết trình và hướng dẫn các thành viên tham gia
những hoạt động thực tế ngoài trời. Chủ đề chính của những bài
thuyết trình là những thông tin nghiên cứu và cuộc sống hoang
dã của các loại động, thực vật như: hươu đuôi trắng, cáo đỏ -
xám, linh miêu, chồn Vizon… và các loài chim quý hiếm. 

Greenbrier Sporting Club
đã đoạt được rất nhiều giải
thưởng có uy tín như:
Premier Property in Golf
Communities của tạp chí
Links; Best Residential and
Resort Courses của tờ
Golfweek's; America's Top
100 Golf Communities của
tạp chí Travel + Leisure Golf
và Best Public/Private Golf
2008 của tạp chí Pinnacle
Living Mountain Homes. ��
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