
4-denní autobusový zájezd
ZA GOLFEM NA SLOVENSKO

17. – 20. 5. 2018
Autobusový zájezd s ubytováním ve wellness hotelu v Dunajské Stredě.
Během zájezdu budete mít možnost si zahrát na třech slovenských hřištích – Lozorno, Sedin, Welten 
a na maďarském hřišti Old Lake v Tata. Hotel LEGEND nabízí komfortní ubytování s polopenzí, hotelový 
bazén s protiproudem, finskou saunou, infrasaunou a párou. Pobyt  zahrnuje  1x celodenní vstup pro 
2 osoby do Thermalparku Dunajská Streda, který se nachází přímo proti hotelu. Ve vnitřních bazénech 
a vířivkách je minerální voda 30-33°C, venkovní bazény a atrakce mají 28-36°C. Nehrající účastníci 
mohou využít celodenního vstupu do termálního koupaliště či navštívit centrum města nebo nedaleké 
vodní dílo Gabčíkovo.

Program zájezdu:
1. den: 7:30 h sraz u stanice metra Opatov (Chilská ul., Praha 11), 8:00 h odjezd po D1 přes Brno  
do Lozorna (300 km). Po cestě bude bezpečnostní přestávka u motorestu. Hra na 9-jamkovém hřišti 
Pegas Lozorno nebo trénink. Odjezd do Dunajské Stredy (68 km) na ubytování. Večeře.
2. den: po snídani odjezd na golfové hřiště Welten Báč (19 km) a hra podle vlastní volby na 9 nebo 18 
jamek, oběd individuálně, odpoledne návrat do hotelu, možnost návštěvy termálních lázní, večeře.
3. den: po snídani odjezd na golfové hřiště Old Lake v Tata (80 km) a hra podle vlastní volby na 9 nebo 
18 jamek, oběd individuálně, odpoledne návrat do Dunajské Stredy, možnost návštěvy termálních lázní, 
večeře.
4. den: po snídani uvolnění pokojů, odjezd na golfové hřiště Sedin Velké Úlany (23 km) a hra podle 
vlastní volby na 9 nebo 18 jamek, oběd individuálně, odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Prahy ve 
večerních hodinách.

Ubytování:
Hotel Legend 3*, Gabčíkovská cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda
www.hotellegend.sk
Prostorné dvojlůžkové pokoje nebo apartmány s klimatizací, minibarem, trezorem, koupelnou a WC,  
TV a WIFI.

Stravování:
snídaně a 3-chodová večeře



Cena zahrnuje:
• Dopravu komfortním autobusem
• Ubytování na 3 noci s polopenzí
• Pobytovou taxu
• Vstup do hotelového wellness centra a 1x celodenní vstup do Thermalparku pro 2 osoby
• Doprovod CK

Cena nezahrnuje:
• Obědy a nápoje k večeři
• Fee na golfových hřištích (Lozorno 15 EUR, Welten 9 j. 35 EUR, 18 j. 40 EUR, 
Tata 9 j. 38 EUR, 18 j. 53 EUR, Sedin 9 j. 39 EUR, 18 j. 52 EUR)

• Pronájem buginy.
• Pojištěné pro účastníky zájezdu Union B - zrušení objednaných služeb (max. 80% ceny) 
pojištění zavazadel, úzazové pojištění, pojištění odpovědnosti... za 96 Kč/osoba/pobyt

Cena:
6 500 Kč za osobu v dvojlůžkovém pokoji, příplatek za jednolůžkový pokoj 900 Kč. 
Sleva při vlastní dopravě až po naplnění min. kapacity autobusu.

Pořadatel zájezdu:
Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686, 39003 Tábor 3.
Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s , Bajkalská 29A, 
813 60 Bratislava.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 účastníků.

Přihlášky:
Závaznou přihlášku přijímáme se zálohou 2 000 Kč/osoba. Doplatek ceny do 13. 4. 2018.

Podmínky:
Při zrušení zájezdu požadujeme odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky následovně:  
od dne objednávky do 30. dne před odjezdem 30% ceny zájezdu, od 29. do 5. dne před odjezdem 80% 
ceny zájezdu, od 4. dne před odjezdem a později 100% ceny zájezdu. K pokrytí storno poplatku (jen 
v případě akutního onemocnění, úrazu, hospitalizace účastníka nebo blízké osoby, živelná událost) 
doporučujeme sjednat cestovní pojištění pro účastníky zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu 
třetí osobě. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 25 účastníků  
do 60 dnů před odjezdem. 
Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci pokyny k odjezdu.

Kontaktní spojení pro přihlášky a další informace:
Adresa: CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9, Tel. 261 227 903, email: info@voleman.cz


