Západočeský region proslul lázeňstvím a léčivými
minerálními prameny, bohatou historií, krásnou
přírodou. Je kolébkou golfu v Čechách. Má největší
koncentraci golfových hřišť. Karlovarské hřiště Golf
3-denní autobusový zájezd
Resort v Olšových Vratech bylo otevřeno v roce 1935.
6. – 8. 6. 2022
Dnes má velmi dobré renomé. Na hřišti se pořádají
významné evropské turnaje. Hřiště golfového klubu
Kynžvart vzniklo v roce 2008 v historickém zámeckém parku, který založil 1821–31 rakouský kancléř Metternich.
První a poslední jamky jsou umístěny v blízkosti knížecího zámku postaveného ve stylu vídeňského klasicismu s
bohatými sbírkami uměleckých předmětů. Třetím hřiště, které navštívíme, je Darovanský dvůr u Plzně. Hřiště je
pěkně zasazeno do členité krajiny. Program zájezdu je doplněn prohlídkou zámků Kynžvart a Bečov nad Teplou.

Západočeská golfová túra

Program zájezdu

6. 6. Sraz v 7:30 h u stanice metra Opatov (Chilská ul.,
Praha 11), odjezd do Karlových Varů. Hra s postupnými
starty na hřišti Olšová Vrata. Následně odjezd údolím
říčky Teplé do Bečova na prohlídku. Ubytování a večeře
v Kynžvartu.
7. 6. Po snídani hra v Kynžvartu. Po hře prohlídka
Metternichova zámku. Večeře a nocleh.
8. 6. Po snídani odjezd na hřiště Darovanský dvůr. Po hře
odjezd do Prahy.
Ubytování: Zámecký hotel Metternich 3*
Zámek 350, 354 91 Lázně Kynžvart
www.metternich.cz
Hotel nabízí dvojlůžkové pokoje s koupelnou, TV,
bezplatné WIFI. Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici.
Stravování: bufetová snídaně a 3-chodová večeře
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 noclehy
s polopenzí, vstupné do zámku Bečov a Kynžvart,
doprovod CK

Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, golfové fee,
pronájem autíčka
Herní poplatky za 18 jamek: Karlovy Vary 1 600 Kč,
buggy 1 000 Kč; Kynžvart senior 800 Kč, buggy 900 Kč;
Darovanský dvůr 750 Kč, buggy 800 Kč. Na všech hřištích
možnost hry na 9 jamek za snížené poplatky.
Doprava: komfortní autobus s klimatizací a funkčním
WC

Termín
6. - 8. 6. 2022 autobusem

Cena
6 500 Kč

Podmínky: s uzavřením cestovní smlouvy požadujeme
úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají
do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu do 5. 5. 2022
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu, od 6. 5.
2022 činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Pokyny k zájezdu
účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. Pořadatel
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí

Odjezdové místo
Praha

min. počet 25 účastníků do 6. 5. 2022. V takovém
případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. Přihlásit
se je možné písemně emailem. Pro cestu je vyžadováno
potvrzení o ukončeném očkování covid-19 třemi
dávkami nebo o prodělané nemoci v posledních 90
dnech. Případné změny protiepidemických opatření
nemůže naše cestovní kancelář předvídat a tudíž
nemůžeme za ně nést žádnou odpovědnost.

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

