
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

Podmínky: pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, 
pokud se nepřihlásí min. počet 30 účastníků do 3 
měsíců před odjezdem. V tomto případě se uhrazené 
zálohy vrací v plné výši. Při zrušení zájezdu účastníkem 
požadujeme odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení 
objednávky následovně: od 10. 3. do 9. 5. 2019 50% 
ceny zájezdu, od 10. 5. do 2. 6. 2019 80% ceny zájezdu, 
od 3. 6. 2019 a později 100% ceny zájezdu. K pokrytí 

storno poplatku (jen v případě akutního onemocnění, 
úrazu a pod.) doporučujeme sjednat cestovní pojištění. 
Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak 
hradí náklady za změnu.
Přihlášky zašlete do 8. 3. 2019. Doplatek do 30. 4. 2019.

Termín Cena Odjezdové místo
10. - 13. 6. 2019 autobusem 7 700 Kč Praha

Program zájezdu
1. den: sraz v 7:00 h u stanice metra Opatov (Chilská ul., 
Praha 11), odjezd přes České Budějovice do Freistadtu, 
komentovaná procházka městem a kratší přestávka, 
pokračování do Radstadtu, večeře a nocleh
2. a 3. den: golfová hra nebo individuální program 
4. den: dopoledne hra, odpoledne odjezd domů
Ubytování:
Hotel 3*Bachlehen Radstadt, www.bachlehen.at
dvojlůžkové pokoje s koupelnou a WC. Wellness v ceně 
ubytování (osušky a župany si každý musí vzít vlastní)
Stravování:
polopenze (bufetova snídaně, 3-chody večeře, salátový 
bufet, nealko nápoje)
Cena zahrnuje: 
dopravu komfortním autobusem z Prahy do Radstadtu  
a zpět, ubytování na 3 noci s polopenzí, pobytovou taxu, 
vstup do hotelového wellness, doprovod CK

Cena nezahrnuje:
fee na hřištích - Golf Alpin Card na 3 hry 18 jamek  
za 225 EUR nebo jednotlivá fee podle výběru na 18 nebo 
9 jamek (platí se na místě), cestovní pojištění UNION B 
zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, asistence, 
repatriace, zavazadel, odpovědnosti, storna z důvodu 
úrazu, akutního onemocnění, úmrtí v rodině, živelné 
události (až do 80 % stornopoplatku, 96 Kč/os/pobyt).

Golfové kluby v dachsteinských 
Taurách patří k nejkrásnějším 
18jamkovým hřištím v celém 
Rakousku. Majestátní horská 
příroda nabízí překrásné výhledy. 
Během pobytu plánujeme 
návštěvu hřiště v Radstadtu, které 

je v pěší vzdálenosti od hotelu. Hřiště má světový unikát, neboť k odpališti nejvýše položené jamky vede kabinová 
lanovka. Golf & Country Club Schladming-Dachstein je mistrovské hřiště navržené B. Langerem a stojí samo o sobě 
za vidění. V blízkém okolí Radstadtu se nachází několik dalších hřišť (Goldegg, Sankt Johann či Lungau). Sportovní 
hotel Bachlehen poskytuje dobré relaxační zázemí. Má vnitřní plavecký bazén, saunu, páru a infra saunu. Od hřišť 
vedou značené turistické stezky. Je tak možné místo golfu vyrazit na pěší túru nebo si prohlédnout historické 
městečko Radstadt obývané už od 4. století.

Golf v rakouských Alpách
Hotel Bachlehen Radstadt 
4-denní autobusový zájezd 
10. – 13. 6. 2019


