
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 přihláškou požadujeme zálohu ve výši 30% 
ceny zájezdu. Doplatek zájezdu je třeba uhradit do 30. 4. 
2020. 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. 
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 30 účastníků do 6 týdnů před 
odjezdem. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží 
účastníci pokyny k odjezdu.

Termín Cena Odjezdové místo
9. - 12. 6. 2020 autobusem 6 200 Kč Praha

9. 6. sraz v 7:30 h u stanice metra Opatov (Chilská ul., 
Praha 11), odjezd do Slavkova u Brna. Možnost hry  
na hřišti Austerlitz (18 jamek nebo 9 jamek v parku) 
nebo individuální prohlídka zámku a městečka. Kolem 
16 h odjezd na ubytování do Šilheřovic, večeře
10. 6. snídaně, hra na parkovém hřišti v Šilhéřovicích, 
odpoledne možnost návštěvy hotelového bazénu, 
večeře
11. 6. po snídani odjezd na nedaleké golfové hřiště Silesia 
Golf Resort v Kravařích, po hře prohlídka barokního 
zámku a návrat do Šilheřovic na večeři a nocleh 
12. 6. po snídani odjezd do Karviné, hra na 9-jamkovém 
golfovém hřišti Lipiny, následně cesta domů, příjezd  
do Prahy kolem 19 h
Ubytování: HOTEL GOLF ŠILHEŘOVICE 
Sokolská 376, 747 15 Šilheřovice, 
https://www.hotelgolfsilherovice.cz/
Hotel je situován u 17-té jamky golfového hřiště 
Šilheřovice. Je to ideální ubytování pro golfisty. Hotel  

je vybavený základními potřebami a je plně 
samoobslužný. Hotel podává kvalitní snídaně. Má krytý 
bazén, který je dostatečně veliký a čistý. Ubytování je v 
dvojlůžkových pokojích s koupelnou. V hotelu je restau-
race s letní terasou.
Stravování: bufetová snídaně a servírovaná večeře  
o 3 chodech
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 noclehy  
s polopenzí, vstupné do zámku Kravaře, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 1 350 Kč, golfové fee Senior 
(Austerlitz 650 Kč, Šilheřovice 690 Kč, Kravaře 760 Kč, 
Lipiny 320 Kč), pronájem el.buginy
Doprava: komfortní autobus s klimatizací a funkčním 
WC
Minimální počet účastníků: 30

Moravskoslezský kraj oplývá nejen překrásnou 
přírodou Beskyd a Jeseníků kontrastující  
s industriální krajinou s pozůstatky důlních děl 
a průmyslových podniků. Může se pochlubit 
moderními golfovými resorty i půvabnými 
parkovými hřišti. Cestou navštívíme Slavkov 
u Brna. Budete si moci vybrat mezi hrou  
na osmnáctce, cvičné devítce v zámeckém 

parku nebo navštívit slavný zámek připomínající napoleonské války. Jako východisko našeho 
zájezdu jsme zvolili hotel u golfového areálu v parku Rothschildova zámku v Šilheřovicích. 
Hřiště s množstvím velmi vzácných starých stromů bylo otevřeno v roce 1970. Jiné osmnácti 
jamkové parkové hřiště se nachází půlhodinku jízdy od hotelu v anglickém parku kolem 
barokního zámku Kravaře. Zámek budete moci navštívit. Vrcholně barokní podoba zámku vychází  
z přestavby v letech 1721-1728. Nedávno otevřený golfový areál v karvinské oblasti Lipiny vznikl  
v industriální krajině mezi dvěma činnými šachtami. Moderní mistrovské hřiště má 9 jamek a patří  
k nejdelším u nás.

Moravská golfová túra
4-denní autobusový zájezd 
9. - 12. 6. 2020


