Přihláška na zájezd

5-denní autobusový zájezd za golfem a do termálních lázní

GREENFIELD BÜKFÜRDŐ (Maďarsko)

Termín: 8. – 12. 10. 2017 (neděle – čtvrtek).
Doprava: autobusová.
Cena: 9 870 Kč za osobu v dvoulůžkovém pokoji, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem z Prahy do Bükfürdő a zpět, ubytování na 4 noci s plnou
penzí (Soft all inclusive), pobytovou taxu, neomezený vstup do hotelových lázní, hru na golfovém hřišti
Birdland Golf Club pro předem objednané hráče, doprovod CK.
Cena nezahrnuje: masáže a procedury, pronájem golfového vozíku (1 300 HUF) nebo el. buginy (9 100
HUF/max.5h), cestovní pojištění pro účastníky zájezdu 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 % storno poplatku ceny zájezdu), 120 Kč/os/pobyt.
Podmínky: Závaznou přihlášku přjímáme se zálohou 4 000 Kč. Doplatek ceny do 8. 9. 2017. Pořadatel
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 30 účastníků do 30 dnů 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 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 onemocnění, úrazu a pod.) doporučujeme sjednat cestovní
pojištění pro účastníky zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě. V případě zrušení zájezdu pro
nízký počet přihlášených se odstupné (storno) nevyžaduje.
Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686,
390 03 Tábor 3. Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s.,
Bajkalská 29A, 813 60 Bratislava.
Přihlášky: závaznou přihlášku přjímáme se zálohou 4 000 Kč*. S potvrzením přihlášky (smlouva o zájezdu)
obdržíte platební spojení na zaslání zálohy a doplatku, doplatek je potřeba uhradit do 8. 9. 2017.
*v případě, že nemůžete přihlásku vyplnit do formuláře, stačí údaje vypsat do emailu nebo nám je sdělit
telefonicky.
Kontaktní spojení pro přihlášky a další informace:
Adresa: CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, info@voleman.cz

Závazně se přihlašuji na výše uvedený zájezd - vyplňuje každý účastník samostatně!
Příjmení, jméno:
Datum narození:
Ulice a č.p.:
Obec a PSČ:
Telefon a e-mail
HCP a Golf klub:
Objednávám:
		 Ubytování v dvoulůžkovém pokoji s: ............................................................
									

		
		
Rezervuji:

9. 10.		
		
10.10.

		
11.10.

		

Jednolůžkový pokoj za příplatek 1 900 Kč
Cestovní pojištění v ceně 120 Kč/pobyt

(jméno spolubydlící osoby)

Tee time (hra na hřišti)		
 nebudu hrát
el. vozík (9 100 HUF/33 EUR/5h) (platba na místě na golfovém hřišti)
Tee time (hra na hřišti)		
 nebudu hrát
el. vozík (9 100 HUF/33 EUR/5h) (platba na místě na golfovém hřišti)
Tee time (hra na hřišti)		
 nebudu hrát
el. vozík (9 100 HUF/33 EUR/5h) (platba na místě na golfovém hřišti)

Datum: .........................................

Podpis: .................................................

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

