TATRY - GOLF A TURISTIKA
5-denní autobusový zájezd
13. – 17. 9. 2018

Podzim ve Vysokých Tatrách patří k nejhezčím obdobím roku. Golfové hřiště Black Stork (Černý čáp)
ve Velké Lomnici má 27 jamek s krásným výhledem na štíty hor a moderním tréninkovým zázemím.
Program tohoto zájezdu je však určen nejen pro hráče golfu. Připravili jsme výlety lanovkou, zubačkou
a pěšky do Starého Smokovce, Tatranské Lomnice, na Skalnaté Pleso a další místa. Konkrétní program
bude záviset na počasí a zájmu účastníků. V nedalekém Vrbově je celoročně přístupný termální park
s plaveckými i masážními bazény. Ubytování je na okraji golfového hřiště v novém Tatragolf Mountain
Resortu ve Velké Lomnici.

Program zájezdu:

1. den: 7:45 h sraz u metra Opatov (Chilská ul. Praha 11), odjezd po dálnici do Rožnova pod Radhoštěm.
Po cestě bude bezpečnostní přestávka u motorestu. V Rožnově máme možnost hry na 9-jamkovém hřišti
nebo tréninku. Nehrající účastníci mohou navštívit skanzen Valašského muzea v přírodě. Pokračování
v cestě na Slovensko. Ubytování a večeře.
2. den: po snídani podle vlastní volby hra na 9 nebo 18 jamek, odpoledne možnost výletu do Kežmarku,
večeře.
3. den: podle počasí celodenní výlet do Vysokých Tater, po návratu možnost návštěvy sauny nebo
vířivky v Tatragolfu, večeře
4. den: po snídani podle vlastní volby hra na 9 nebo 18 jamek, odpoledne možnost výletu do termálního
parku Vrbov, večeře.
5. den: po snídani odjezd do Prahy. Po cestě budou bezpečnostní přestávky u motorestu.

Ubytování:

Tatragolf Mountain Resort 4*, www.tatragolf.sk
Moderně zařízené dvojlůžkové apartmány s kuchyňkou, TV, koupelnou, WC a kompletním hotelovým
servisem. K dispozici jsou i dvojpokojové apartmány. Součástí resortu je restaurace, kde se podávají
snídaně a večeře, soukromý wellness s finskou saunou, tepidáriem a vířivkou, masáže a půjčovna
jízdních kol. Půjčovna, wellness a masáže se platí.

Stravování:

Formou polopenze (snídaně a večeře), nápoje k večeři se platí zvlášť.

Cena zahrnuje:

• Dopravu komfortním autobusem z Prahy do Velké Lomnice a výlety na místě
• Ubytování na 4 noci s polopenzí
• Pobytovou taxu
• Doprovod CK

Cena nezahrnuje:

• Obědy a nápoje k večeři
• Golfové fee senioři 9j 36 EUR, 18j 60 EUR
• Lanovka či zubačka
• Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu UNION B včetně zrušení objednaných služeb
(max. 80% ceny), léčebné výlohy, pojištění zavazadel, úraz za 120 Kč os/pobyt

Cena:

8 900 Kč za osobu v dvojlůžkovém pokoji, příplatek za jednolůžkový pokoj 1300 Kč.
Sleva při vlastní dopravě až po naplnění min. kapacity autobusu.

Pořadatel zájezdu:

Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686, 39003 Tábor 3.
Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s , Bajkalská 29A,
813 60 Bratislava.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 účastníků.

Přihlášky:

Závaznou přihlášku přijímáme se zálohou 3 000 Kč/osoba. Doplatek ceny do 17. 8. 2018.

Podmínky:

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. K pokrytí storno poplatku
(jen v případě akutního onemocnění, úrazu, hospitalizace účastníka nebo blízké osoby, živelná událost)
doporučujeme sjednat cestovní pojištění pro účastníky zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu
třetí osobě. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 25 účastníků
do 60 dnů před odjezdem.
Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci pokyny k odjezdu.

Kontaktní spojení pro přihlášky a další informace:

Adresa: CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9, Tel. 261 227 903, email: info@voleman.cz

