
www.voleman-zajezdy.cz

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

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 od dne vystavení 
potvrzení o zájezdu do 5. 6. 2022 požadujeme odstupné 
ve výši 30 % ceny zájezdu, od 6. 6. 2022 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 6. 6. 2022. V takovém případě se zaplacená záloha 
vrací v plné výši. Přihlášky se přijímají emailem nebo 
písemně.

Termín Cena Odjezdové místo
10. - 13. 7. 2022 autobusem 8 950 Kč Praha

10. 7. sraz v 9:00 h u stanice metra Opatov (Chilská ul., 
Praha 11), odjezd do Brna, pěší prohlídka centra města 
a přestávka na občerstvení, pokračování do hotelu, 
ubytování, večeře
11. 7. snídaně, transfer do Čeladné, hra na hřišti Old 
Course, po hře návrat do hotelu a volno, večeře
12. 7. snídaně, transfer do Ropice, hra 9-jamkovém 
golfovém hřišti, po hře návrat do hotelu a možnost 
výstupu na Lysou horu, večeře
13. 7. snídaně, check-out a odjezd do Ostravice, hra  
a následně cesta domů, příjezd do Prahy kolem 20 h
Ubytování: Hotel Petr Bezruč 3*, Malenovice 327,  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, www.hotelpetrbezruc.cz
Hotel je po rekonstrukci. Ubytování nabízí v pokojích 
LUX s koupelnou a balkonem, TV, bezplatnou wifi.  
V hotelu je k dispozici restaurace, kavárna, denní bar, 
wellness a fitness.
Stravování: bufetová snídaně a večeře s výběrem  
ze 3 jídel

Doprava: komfortní autobus s klimatizací a WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 noclehy  
s polopenzí v dvojlůžkovém pokoji, prohlídku Brna, 
doprovod CK 
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 1 050 Kč, golfové fee, pronájem 
buggy
Herní poplatky: Čeladná 18j. 800 Kč, buggy 700 Kč; 
Ropice 9j. 590 Kč, buggy 400 Kč; Ostravice 18j. 900 Kč, 
buggy 800 Kč

V krásné krajině Moravskoslezských Beskyd se nachází 
tři vyhlášená golfová hřiště severní Moravy. Největší 
areál s výborným zázemím je v Čeladné. Tato obec   
s rehabilitačními lázeňskými domy pod horou Ondřejník 
nese prý název podle čeládky, která odtud chodila  
na hrad Hukvaldy. Třicetišesti jamkové mistrovské hřiště 
otevřené v roce 2001 už několikrát hostilo prestižní 

evropské golfové turnaje. Přes kopec od Čeladné na úpatí vrchu Žár v obci Ostravice se nachází další členité 
parkové hřiště citlivě zasazené do horské krajiny. Srubové stavby klubovny a hotelu umocňují krásu okolního lesa 
a horských pastvin. Nedaleko od Třince v podhorské vesnici Ropice je třetí golfové hřiště s výhledy na Slezské 
Beskydy. Ubytování jsme vybrali ve wellness hotelu Petr Bezruč na úpatí Lysé hory uprostřed beskydské přírody. 
Hotel má bazén, saunu, solnou jeskyni, tělocvičnu, bowling a přímo kolem hotelu vedou turistické stezky přes 
Satinské vodopády a Ondrášovy díry na Lysou horu (6 km) či Malenovickým kotlem k mohyle Ivančena (7 km). 
Hřiště Čeladná a Ostravice jsou do čtvrthodinky jízdy od hotelu; Ropice je vzdálena asi 40 km. Nehrající doprovod 
se může věnovat pěší turistice nebo odpočinku v hotelu.

Beskydská golfová túra
4-denní autobusový zájezd 
10. – 13. 7. 2022


