
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 do 19. 4. 2023 
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu, od 
20. 4. 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 25 účastníků do 20. 4. 2023.  
V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. 
Přihlásit se je možné písemně emailem.

Termín Cena Odjezdové místo
19. - 22. 5. 2023 autobusem 9 300 Kč Praha

19. 5. Sraz v 7:00 h u stanice metra Opatov (Chilská 
ul., Praha 11), odjezd do Hluboké nad Vltavou. Hra 
s postupnými starty. Následně odjezd do hotelu 
Svachovka na ubytování a večeři.
20. 5. Po snídani od 9 h hra s postupnými starty. 
V podvečer prohlídka likérky a ochutnávka. Večeře 
a nocleh. 
21. 5. Po snídani odjezd na hřiště Sterngartl  
do Rakouska. Po návratu možná individuální prohlídka 
čokoládovny. Večeře.
22. 5. Po snídani check-out a odjezd do Bechyně.  
Od 11 h hra na devítijamkovém hřišti a následně 
společný oběd. Příjezd do Prahy kolem 18 h.
Ubytování: Wellness hotel Svachovka 3*
Svachova Lhotka 1, 382 32 Mirkovice
https://www.svachovka.cz/
Stravování: polopenze (snídaně a večeře) a oběd  
v Bechyni
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 noclehy  

s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji, degustaci likérů, 
oběd v Bechyni, doprovod CK
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři a obědu v Bechyni, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 100 Kč (dle obsaze-
nosti v hotelu), golfové fee, pronájem buginy, prohlídka 
čokoládovny a ochutnávka 250 Kč
Herní poplatky po slevě pro nás: Hluboká 18 či 9 jamek 
970 Kč, buggy 990 Kč (max. 10 ks); Český Krumlov  
18 jamek 910 Kč, buggy 750 Kč, 12 jamek 800 Kč; 
Sterngartl 18 či 12 jamek jednotná cena 40 EUR/1 000 
Kč (platí se na hřišti Č. Krumlov hotově nebo kartou), 
bugina 33 EUR (na místě v Rakousku); Bechyně 9 jamek 
350 Kč (buggy nejsou k dispozici).
Doprava: komfortní autobus s klimatizací a funkčním 
WC

Cestou do Jižních Čech si zahrajeme mistrovské golfové 
hřiště v Hluboké nad Vltavou. Bylo vybudováno 
v nádherném prostředí historického Schwarzen-
berského zámeckého parku a má moderní zázemí  
s restaurací. Parkové hřiště na rovině nabízí množství 
různých překážek převážně vodních a krásné výhledy 
na hlubocký zámek. Bydlet budeme během naší golfové 

túry ve Wellness Hotelu Svachovka na golfovém hřišti Český Krumlov u Svachovy Lhotky, které se nachází 6 km 
východně od Českého Krumlova. Rustikální areál nabízí veškerý komfort, vnitřní bazén a saunu, vlastní pivovar, 
likérku a výrobnu čokolády. Na hřišti je možné hrát 18 nebo 12 jamek. Jeden den se vypravíme do sousedního 
Rakouska na hřiště Sterngartl na historické stezce z Vyššího Brodu k Dunaji. Osmnácti jamkové hřiště má krásnou 
polohu v kopcovité přírodě. Na zpáteční cestě se zastavíme v oboře bechyňského zámeckého panství na rovinatém 
devíti jamkovém hřišti uprostřed lesa.

Jihočeská golfová túra
4-denní autobusový zájezd 
19. - 22. 5. 2023


