
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: k úhradě ceny zájezdu je možno použít 
platby za zájezdy zrušené kvůli mimořádným opatřením 
Covid-19. Při zrušení zájezdu požadujeme odstupné 
(storno) v závislosti na dni zrušení objednávky 
následovně: od dne objednávky do 21. 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 20 účastníků do 3 týdnů před odjezdem. 
Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci 
pokyny k odjezdu.

Termín Cena Odjezdové místo
23. - 27. 8. 2021 autobusem 10 600 Kč Praha

1. den: 7:30 h sraz u metra Opatov (Chilská ul., Praha 
11), odjezd po dálnici na Slovensko. Cestou hra na hřišti 
u Bratislavy, ubytování a večeře
2. den: po snídani odjezd na hřiště Sedin Velké Ulany, 
hra podle výběru na 18 nebo 9 jamek, návrat do hotelu, 
možnost individuální návštěvy termálního komplexu, 
večeře
3. den: po snídani odjezd do Maďarska na hřiště Old 
Lake Tata, zastávka na nákup a návrat do hotelu, večeře
4. den: odjezd na hřiště Welten Báč, cesta zpět přes 
Gabčíkovo, možnost individuální návštěvy termálního 
komplexu, večeře
5. den: po snídani check-out a odjezd do Hrubé Borši  
u Sence, po hře odjezd do Prahy
Ubytování: Hotel Legend 3*, Gabčíkovská cesta
5676/50, Dunajská Streda, www.hotellegend.sk 
K dispozici jsou pouze dvojlůžkové pokoje.
Stravování: polopenze (snídaně a večeře) 

Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem, 
ubytování na 4 noci s polopenzí, pobytovou taxu, 
doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, cestovní 
pojištění, vstup do termálního parku 9,50 EUR, 
pronájem el. autíčka a hrací poplatky (cca senioři 
Welten 18 j. 39,20 EUR/9 j. 25,60 EUR, Sedin 18 j.  
36 EUR/9 j. 20 EUR, Green 18 j. 39,20 EUR/9 j. 25,60 
EUR, Tata 9 j. 19 EUR, 18 j. 30 EUR)
Vstup na Slovensko je možný pouze s dokončeným 
očkováním na Covid-19 (nejméně 14 dní po 
druhém očkování, prokazuje se certifikátem nebo 
GreenPassem).

N a   s l ove n s ko - m a ď a rs ké m   p o m ez í   v   m a l e b n é 
Podunajské rovině se nachází několik mistrovských 
golfových hřišť. Hřiště Sedin u Velkých Úlan, Welten  
v Báči a Green Resort v Borše jsou obklopeny lužními lesy 
a mají propracovaný moderní design. Dunajská Streda 
leží v srdci Žitného ostrova a patří k vyhledávaným 
termálním lázním jižního Slovenska. Přímo proti 

našemu hotelu je vstup do Thermalparku s 18 ha vnitřních a vnějších bazénů a vodních atrakcí, saunovým světem  
a lázeňskými procedurami. Minerální voda o teplotě 39 °C má příznivé účinky na pohybové ústrojí. Thermalpark je  
v provozu denně do 21:00 h. Během pobytu navštívíme dunajské vodní dílo Gabčíkovo a zahrajeme si rovněž 
parkové hřiště v maďarském resortu Old Lake Tata.

Slovenská golfová túra 
5-denní autobusový zájezd 
23. – 27. 08. 2021 


