Golf ve Skotsku

Skotsko je kolébkou golfu. Má nejvíce golfových hřišť
na počet obyvatel a nejstarší historii této hry. Už v roce
1411 při založení Univerzity v St. Andrews byl golf velmi
The Lodge at Craigielaw
oblíbenou hrou. Skotsko nabízí neuvěřitelně krásnou
5-denní letecký zájezd
přírodu, historická města a velmi přátelské obyvatele.
15. - 19. 8. 2022
Hlavnímu městu Edinburghu vévodí středověký hrad s
katedrálou sv. Jiljí uprostřed Starého města. Nejznámější
událostí ve městě je Edinburský festival, který začíná pravidelně každý rok v posledním týdnu v červenci a trvá
do konce srpna. Velkým zážitkem pro každého golfistu je hra na linksových hřištích, vybudovaných na písčitých
pobřežích. V programu zájezdu máme hru na dvou 18 jamkových linksech – Craigielaw a Kilspindie – na pobřeží
moře 30 km východně od Edinburghu. Snad nejproslulejším centrem golfu je malebné univerzitní městečko St.
Andrews. Zahrajeme si 18 jamkové hřiště Eden, které se nachází vedle proslulého hřiště Old Course.

Program zájezdu

1. den: odpoledne odlet z Prahy do Edinburghu, ubytování, večeře a nocleh
2. den: snídaně, hřiště Craigielaw, pro zájemce výlet linkovým autobusem
do Edinburghu, večeře a nocleh
3. den: snídaně, celodenní autobusový výlet do St. Andrews na hřiště Eden, návrat
do hotelu, večeře a nocleh
4. den: snídaně, hřiště Kilspindie, večeře a nocleh
5. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy
Ubytování: The Lodge at Craigielaw
Hotel, restaurace a klubovna golfového klubu Craigielaw v Aberlady leží 30 km
východně od Edinburghu.
Dvojlůžkové pokoje s koupelnou a WC, TV, konvice na kávu/čaj, bezplatné WiFi.
Více na www.craigielawgolfclub.com/stay. Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici.

Stravování: polopenze (snídaně a 3-chodová večeře)
Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně 2 kabinových zavazadel (1 malé 40×20×25
cm a 1 větší do 10 kg 55×40×20 cm) a 1 golfového bagu do 20 kg, přepravu autobusem
z/na letiště, celodenní výlet do St. Andrews, ubytování v dvojlůžkovém pokoji
s polopenzí na 4 noci, 3 herní poplatky (Craigielaw, Kilspindie, Eden), doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy a nápoje k večeři, ruční vozík (5 GBP) nebo autíčko (30 GBP),
cestovní pojištění UNION A30 Pandemic zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu,
karantény, asistence, repatriace, zavazadel, odpovědnosti, storna z důvodu úrazu,
akutního onemocnění, úmrtí v rodině, živelné události až do 80 % stornopoplatku
(350 Kč/os/pobyt).

Termín
15. - 19. 8. 2022 letecky

Cena
39 000 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 1. 5. 2022
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu,
od 2. 5. 2022 činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Doplatek
plné ceny zájezdu do 2. 6. 2022. Pokyny k zájezdu
účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. Pořadatel

Odjezdové místo
Praha

může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí
počet 16 účastníků do 1. 5. 2022. V takovém případě
se zaplacená záloha vrací v plné výši. Přihlásit se je
možné písemně emailem. Pro cestu je vyžadován
cestovní pas. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění.
Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak
hradí náklady za změnu. Letenky po vystavení jsou
nevratné a neměnné.

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

