Podzimní golfová túra nás přivede do srdce
Krkonošského národního parku. Budeme ubytování
v největším horském středisku České republiky
– Špindlerově Mlýně. Cestou z Prahy navštívíme
3-denní autobusový zájezd
v předhůří Krkonoš příjemné vesnické 9-ti jamkové
hřiště v Prosečné. Další den na nás bude čekat golfové
30.9. - 2. 10. 2022
hřiště Mladé Buky, které leží uprostřed nádherné
přírody s výhledy na krkonošské kopce. Kromě 18 jamek má tréninkové 6-ti jamkové hřiště a klubovnu s restaurací.
Poslední den pojedeme přes Harrachov a zahrajeme si místní devítku v nadmořské výšce 700 m. Když podzim hraje
všemi barvami jsou Krkonoše nejkrásnější. Ať už bude prosluněné babí léto nebo sychravé mlhavo, krkonošské lesy,
hory a kopce si vychutnáme za každého počasí.

Krkonošská golfová tůra

Prosečné | Mladé Buky | Harrachov

Program zájezdu

30. 9. sraz v 7.30 h u stanice metra Opatov (Chilská ul.,
Praha 11 ve směru k dálnici), cestou hra 9 jamek na hřišti
v Prosečné, pokračování do hotelu, ubytování, večeře
1. 10. snídaně, odjezd do Mladých Buků, hra 18 jamek,
po hře návrat do hotelu, volno, večeře
2. 10. snídaně, check-out, odjezd do Harrachova, hra 9
jamek a následně cesta domů, příjezd do Prahy kolem
18.00 h
Ubytování: Clarion Hotel 4*
Labská 111, Špindlerův Mlýn
https://www.clarionhotelspindleruvmlyn.com/cs/
Hotel se nachází na příjezdové cestě z Vrchlabí u Labské
přehrady v Krkonošském národním parku. Ubytování
nabízí v moderních pokojích s vlastní koupelnou,
TV, minibarem a bezplatnou wifi. Wellness centrum
zahrnuje bazén, vířivku, saunu i fitness centrum.
V hotelu je k dispozici restaurace, kavárna, denní bar,
letní terasa.
Stravování: bufetová snídaně a bufetová večeře

Doprava: komfortní autobus s klimatizací a WC
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 noclehy
s polopenzí v dvojlůžkovém pokoji, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, příplatek
za jednolůžkový pokoj 1 000 Kč, golfové fee, pronájem
buggy
Herní poplatky: Prosečné 9 jamek 450 Kč (pouze
hotově, neberou karty), buggy nejsou k dispozici;
Mladé Buky 18 jamek 1390 Kč / senioři 973 Kč, buggy
800 Kč;
Harrachov 9 jamek 600 Kč / senioři 300 Kč, buggy nejsou
k dispozici

Termín
Cena
Odjezdové místo
30.9. - 2. 10. 2022 autobusem
6 900 Kč
Praha
Podmínky: s přihláškou požadujeme úhradu 50 % 90 % ceny zájezdu. Pokyny k zájezdu účastníci obdrží
ceny zájezdu na účet č. 551 281 9004/2700, variabilní 14 dnů před odjezdem. Pořadatel může bez poplatku
symbol = rodné číslo účastníka, následně Vám zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 30 účastníků
vystavíme cestovní smlouvu. Přihlášky se přijímají do 30. 9. 2022. V takovém případě se zaplacená záloha
do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo vrací v plné výši. Přihlášky se přijímají emailem nebo
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit písemně.
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu od dne vystavení
potvrzení o zájezdu do 30. 9. 2022 požadujeme odstupné
ve výši 30 % ceny zájezdu, od 31. 09. 2022 činí odstupné
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

