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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Termín Cena Odjezdové místo
28. - 30. 4. 2023 autobusem 6 900 Praha

Podmínky: S uzavřením cestovní smlouvy požadujeme 
úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají  
do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo 
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu do 27. 3. 2023 
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu,

od 28. 3. 2023 činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Pokyny 
k zájezdu účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. 
Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud  
se nepřihlásí min. počet 30 účastníků do 28. 2. 2023. 
V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. 
Přihlásit se je možné písemně emailem.

28. 4. Sraz v 7:30 h u stanice metra Opatov (Chilská 
ul., Praha 11), odjezd přes Plzeň do Bavorska. Cestou  
od 11:30 hra s postupnými starty na hřišti  
v Oberzwieselau. Následně odjezd na ubytování.
29. 4. Po snídani hra na golfovém hřišti Bella Vista.  
Po hře odpočinek v hotelových lázních.
30. 4. Po snídani hra na golfovém hřišti v Sagmühle. 
Po hře odjezd do ČR, příjezd do Prahy ve večerních 
hodinách.
Ubytování: Hotel Glockenspiel – Poseidon Therme 3* 
Thermalbadstrasse 21, 94086 Bad Griesbach 
https://www.glockenspiel-poseidontherme.de/
Hotel nabízí útulné pokoje s koupelnou, TV, bezplatné 
WIFI.
Stravování: bufetová snídaně
Doprava: komfortní autobus s klimatizací a funkčním 
WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 noclehy  

se snídaní a vstup do hotelových lázní, doprovod CK
Cena nezahrnuje: golfové fee a buginy, ostatní 
stravování, cestovní pojištění Union B 120 Kč, příplatek 
za jednolůžkový pokoj 2 000 Kč
Herní poplatky 18 jamek: Oberzwieselau 50 EUR, buggy 
30 EUR; ostatní hřiště cca  80 EUR, buggy 35 EUR

Bad Griesbach je deseti tisícové lázeňské městečko 
nedaleko Pasova známé jako bavorské Toskánsko. 
Léčivá minerální voda prýští z 1,5 km hlubokých vrtů 
a má teplotu 60 °C. Užívá se hlavně k léčbě kloubů  
a pohybového systému. Náš hotel má vlastní lázně  
s vnitřním termálním bazénem a vířivkou o teplotě 
vody 34–36 °C, venkovní plavecký bazén, Kneipův 

chodník, saunu, páru a masáže. Na pokojích je k dispozici župan. Lázně jsou v provozu od 7 do 20 h. V okolí lázní  
se nachází golfový region Donau-Inn s 16 mistrovskými golfovými hřišti. Golfové hřiště Beckenbauer hostilo 
2013-2017 Evropskou tour; k nejstarším hřištím patří hřiště Sagmühle. Za státní hranicí na bavorské straně Šumavy 
se rozkládá hřiště Oberzwieselau. Region Donau-Inn je jednou z hlavních golfových lokalit v Německu. Hřiště 
Bella Vista u lázní Bad Birnbach leží v údolí Rottal. Náš zájezd nabízí jedinečnou kombinaci sportovního zážitku  
a odpočinku po hře v termálních lázních přímo v hotelu.

Bavorská golfová túra
3-denní autobusový zájezd 
28. - 30. 4. 2023


