GOLF V TURECKU
Speciální nabídka pro rodiny s dětmi
Limitovaný počet max. 10 dětí

21.10. – 28.10.2023
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GOLF V TURECKU
21.10. – 28.10.2023

SIRENE GOLF BELEK*****
7 x ubytování s ultra all inclusive + 4 x green fee
(2 x Pasha + 1 x Sultan + 1 x Titanic Olympos)

43 990 Kč

Cena je za 1 osobu a zahrnuje:
* 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s ultra all inclusive
* 4x green fee na hřištích dle nabídky včetně transferů
* transfer letiště – hotel – letiště
* letecká přeprava Praha – Antalya – Praha s leteckou společností Turkish Airlines váha zavazadla 23 kg + golf bag ZDARMA
* služby česky hovořícího delegáta, organizaci flightů, organizaci golfového turnaje
Cena nezahrnuje:
* pojištění léčebných nákladů v zahraničí či storna zájezdu +1.608,- Kč / dospělá osoba
* příplatek za jednolůžkový pokoj + 6.000,- Kč
* příplatek za výhled na moře + 3 000 Kč/osoba
* extra green fee Titanic Aspendos + 4 100 Kč/osoba
LETOVÝ ŘÁD
21. 10. 2023 odlet Praha
21. 10. 2023 odlet Istanbul
28. 10. 2023 odlet Antalye
28. 10. 2023 odlet Istanbul

09:25 hod
14:20 hod
13:25 hod
16:40 hod

POTVRZENÉ TEE TIME
22.10.2023
08:34 – 10:02
23.10.2023
08:20 – 10:10
25.10.2023
07:45 – 08:30
26.10.2023
08:18 – 09:46
27.10.2023
07:45 – 08:30

PASHA
SULTAN
TITANIC OLYMPOS/ ASPENDOS
PASHA
TITANIC ASPENDOS/ OLYMPOS

přílet Istanbul
přílet Antalya
přílet Istanbul
přílet Praha

13:05 hod
15:35 hod
14:50 hod
18:15 hod

V případě zájmu o přímý let nás prosím kontaktuje co nejdříve, sdělíme Vám aktuální výši příplatku.
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GOLFOVÁ ŠKOLA S MÍŠOU
Cena za dítě do 11,99 let na přistýlce
Golfová škola s Míšou

CELKEM

12 990 Kč
7 900 Kč

20 890 Kč

Golfová škola zahrnuje 5 dní golfové výuky (6 hodin denně + společný oběd) včetně 2 kol na golfovém hřišti Pasha –
9 jamek

Poznámka:
při vyšším počtu či věku dětí nebo zájmu o větší pokoj Vám vypracujeme cenovou kalkulaci na
míru.
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MÍŠA FABIÁNOVÁ – trenérka golfu

Míša Fabiánková je trenérka golfu, která umí zaujmout děti hravou formou a díky jejímu vřelému vztahu
k dětem si umí získat jejich důvěru, která je nutná pro golfovou výuku. Děti se naučí či procvičí v jistotě
držení hole, golfovém postoji a švihu. Nebude chybět driving, puttování, chiping a řada zajímavých her,
které děti namotivují a hravou formou je vtáhnou do hry. V neposlední řadě nebude chybět ani asistence
během pohybu po hřišti, společné obědy a spousta zábavy ☺
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ PASHA

Antalya Golf Club to jsou dvě prvotřídní 18jamková hřiště, která nabízí vynikající golfový zážitek v překrásném prostředí.
Každého golfistu zaujmou harmonií, s jakou jsou včleněna do okolní přírody a zároveň svou obtížností, kdy není důležitá
ani tak délka odpalů, jako přesnost ran.
Golfové hřiště Pasha bylo otevřeno v roce 2002 a zaujme krásným prostředím, ve kterém se rozkládá. Důmyslně
umístěné bunkery, zvlněné greeny, množství stromů i vtipné doglegy přinutí hráče dávat si pozor na každou ránu.
Jedinečnou krásu celého hřiště vinoucího se lesem dokresluje pohled na křišťálově čistá jezera a zasněžené vrcholky
pohoří Taurus.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ SULTAN

Antalya Golf Club to jsou dvě prvotřídní 18jamková hřiště, která nabízí vynikající golfový zážitek v překrásném prostředí.
Každého golfistu zaujmou harmonií, s jakou jsou včleněna do okolní přírody a zároveň svou obtížností, kdy není důležitá
ani tak délka odpalů, jako přesnost ran.
Golfové hřiště Sultan, které je velmi harmonicky začleněno do okolní krajiny je výzvou pro hráče všech úrovní. Atraktivní
a obtížné hřiště otestuje golfové dovednosti zkušených hráčů. Úzké a poměrně náročné fairwaye spolu se 122 bunkery
vyžadují naprosto přesnou hru.
V roce 2012 se na golfovém hřišti Sultan konal ročník věhlasného golfového turnaje Turkish Open, kde si zahráli takové
světové golfové špičky jako Tiger Woods, Charl Schwartzel, Lee Westwood, Rory Mcllroy, Hunter Mahan, Matt Kuchar,
Justin Rose, Webb Simpson.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ TITANIC

Golfové hřiště Titanic je plně zrekonstruované a předělané na dvě špičková 18- ti jamková hřiště Aspendos a Olympos.
Budete mít tedy skvělou příležitost zahrát si úplnou novinku roku 2022. Užijete si skvělou hru na jamkách lemovaných
řekou či mořem a zároveň před a po hře skvělého zázemí all inclusive jídla i nápojů v místním club house 😊
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