Golf v Polsku

Wroclaw či česky Vratislav je čtvrté největší
město Polska a tradiční metropole Slezska. Město
nám je velmi blízké nejen historicky, ale také
4-denní autobusový zájezd
geograficky. Leží jen 60 km od našich hranic.
Wroclaw je plná starobylé architektury. Městem
18. - 21. 9. 2020
protéká řeka Odra s 12 ostrovy a 112 mosty.
Téměř všechny památky jsou blízko sebe a dají
se obejít pěšky. Polsko zatím nepatří mezi vyhlášené golfové destinace, avšak už nyní nabízí několik
krásných hřišť. Dvě z nich se nachází severně od Wroclawi – Toya a Gradi. Obě 18-jamková mistrovská
hřiště patří k nejlepším v Polsku. Gradi je příjemné parkové hřiště; Toya Golf & Country Club hostí
mezinárodní turnaje. Během tohoto zájezdu si budete moci užít golfu i prohlídky krásné Wroclawi.
Po cestě plánujeme zastávku na hru na 9-jamkovém hřišti Grosshof u Broumova.

Program zájezdu

18. 9. sraz v 7:30 h u stanice metra Opatov (Chilská ul.,
Praha 11), odjezd do Broumova. Hra na 9-jamkovém
hřišti Grosshof nebo individuální prohlídka Broumova.
Odjezd na ubytování, večeře
19. 9. po snídani odjezd na golfové hřiště Toya Golf &
Country Club (5 km), hra podle vlastní volby (nutno
rezervovat), oběd individuálně, po večeři výlet
do Wroclawi
20. 9. po snídani odjezd na golfové hřiště Gradi Brezno,
hra podle vlastní volby (nutno rezervovat), oběd
individuálně, na zpáteční cestě prohlídka poutního
chrámu sv. Hedviky v Trzebnici, večeře v hotelu
21. 9. dopoledne prohlídka Wroclawi (Tumski ostrov,
univerzita, rynek) a odpoledne návrat do ČR, příjezd
do Prahy kolem 18 h
Ubytování: hotel Wena Wroclaw-Psary 3*, Glowna 20,
www.hotelwena.com
Moderní hotel se nachází na předměstí, 8 km
od centra města. Ubytování je v dvojlůžkových pokojích

s koupelnou a bezplatným wifi. V hotelu je restaurace
s mezinárodní kuchyní a bar se zahrádkou.
Stravování: bufetová snídaně a servírovaná večeře
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 noclehy
s polopenzí, prohlídky dle programu, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, příplatek
za jednolůžkový pokoj 1 200 Kč, cestovní pojištění
UNION B 96 Kč/os, golfové fee (Grosshof 550 Kč, Toya
225 PLN/1350 Kč, Gradi 200 PLN/1200 Kč), pronájem
autíčka
Doprava: komfortní autobus s klimatizací, prodejem
nápojů a funkčním WC
Cestovní pojištění: pojištění zrušení objednaných
služeb z důvodu akutní nemoci, úrazu, úmrtí v rodině,
živelné události do výše 80 % stornopoplatku; pojištění
léčebných výloh v zahraničí; pojištění odpovědnosti;
pojištění zavazadel; úrazové pojištění; pojištění nákladů
na technickou pomoc při záchranné akci

Termín
Cena
Odjezdové místo
18. -21. 9. 2050 autobusem
5 900 Kč
Praha
Podmínky: s přihláškou požadujeme zálohu ve výši do výše 80 % doporučujeme sjednat cestovní pojištění.
30% ceny zájezdu. Doplatek zájezdu je třeba uhradit Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak
do 17. 7. 2020. Při zrušení zájezdu požadujeme musí uhradit náklady související se změnou účastníka.
odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud
následovně: od dne objednávky do 30. dne před se nepřihlásí min. počet 30 účastníků do 6 týdnů před
odjezdem 30% ceny zájezdu, od 29. do 5. dne před odjezdem. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží
odjezdem 80% ceny zájezdu, od 4. dne před odjezdem účastníci pokyny k odjezdu.
a později 100% ceny zájezdu. K pokrytí storno poplatku
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

www.voleman-zajezdy.cz

