
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: při zrušení zájezdu z osobních důvodů 
účastníka požadujeme odstupné (storno) v závislosti  
na dni zrušení objednávky následovně: od dne 
objednávky a později 80% ceny zájezdu. V případě 
protiepidemických opatření znemožňujících pořádání 
zájezdu storno poplatky nevyžadujeme. Účastník má 
právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 

náklady související se změnou účastníka. Pořadatel 
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí 
min. počet 23 účastníků do  21 dnů před odjezdem. 
Nejpozději 7 dnů před odjezdem obdrží účastníci 
pokyny k odjezdu. V případě zrušení zájezdu pro nízký 
počet přihlášených se odstupné (storno) nevyžaduje. 
Uzávěrka přihlášek je do neděle 13. 6. 2021 20.00 h.

Termín Cena Odjezdové místo
12. - 15. 7. 2021 autobusem 6 300 Kč Praha

12. 7. 2021: sraz v 7:30 h u stanice metra Opatov 
(Chilská ul., Praha 11), odjezd na Barboru do Teplic.  
Po hře odjezd na ubytování do Mostu. Večeře. 
13. 7. 2021: po snídani odjezd na hřiště Sokolov a hra  
na 9 nebo 18 jamek. Návrat do hotelu a společná večeře.
14. 7. 2021: po snídani odjezd do Německa a hra  
na 9 nebo 18 jamek na hřišti Elbflorenz. Po hře zastávka 
v obchodním centru a návrat do hotelu na večeři.
15. 7. 2021: po snídani check-out a odjezd do Ústí nad 
Labem. Po hře odjezd do Prahy. Příjezd na Opatov kolem 
18 h.
Jednotlivé dny programu ještě upřesníme podle 
dostupnosti hřišť.
Ubytování: máme v hotelu CASCADE***, Radniční 3, 
434 01 Most, www.hotel-cascade.cz. 
Stravování polopenze (snídaně a večeře). Nápoje  
k večeři si hradí každý sám. 

Doprava: komfortním autobusem s klimatizací a WC 
společnosti TAD.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování  
v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí, rezervace hracích 
časů a bugin, služby CK.
Cena nezahrnuje: hrací poplatky a buginy, obědy  
a nápoje k večeři, pojištění.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 000 Kč.
Golfové fee Senior (Barbora, Sokolov, Terasy 700 – 900 
Kč/18 jamek, Elbflorenz 40 EUR)
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 23 účastníků.
Uzávěrka přihlášek je v neděli 13. 6. 2021 do 20:00 h.

V malebné krajině severních Čech na úpatí Krušných 
hor se nachází několik zajímavých golfových hřišť, která 
vás příjemně překvapí. Druhým rokem je Krušnohorská 
hornická krajina zapsanou památkou světového dědictví 
UNESCO. Barbora Golf Resort leží mezi loukami a háji  
u rybníka asi 5 km od lázní Teplice. Mnohé jamky nabízí 
úchvatný výhled na vysokou hradbu Krušných hor. Areál 

má moderní gastronomické a sportovní zázemí. Sokolovské hřiště navrhovala s velkorysou rozlohou německá firma 
Städler. V provozu je od roku 2005. Terasy Golf Resort v Ústí nad Labem-Všebořicích vznikl v rekultivované krajině 
po těžbě uhlí. Členité hřiště s všemi typy jamek uspokojí každého golfistu. Na druhé straně Krušných hor se nachází 
další 18-ti jamkové hřiště Elbflorenz. Hru u sousedů v Německu bychom spojili s nákupní zastávkou v obchodním 
centru Real u Drážďan.

Krušnohorská golfová túra
4-denní autobusový zájezd
12. – 15. 7. 2021


