Turecko

8-denní letecký zájezd
5. - 12. 11. 2022

Program zájezdu

1. den: sraz na letišti v Praze v 8.30 h, odlet do Antalya,
transfer do hotelu, ubytování
2. - 7. den: 4 hry na golfovém hřišti a volný program
v resortu
8. den: po obědě transfer na letiště, 17.45 h přílet
do Prahy
Doprava: přímá linka Smartwings z Prahy do Antálye
Ubytování. Kaya Belek 5* https://kayahotels.com/en/
oteller/kaya-belek
Hotel se nachází 6 km od Beleku a 30 min jízdy
od letiště Antalya přímo podél pobřeží s 200 metrů
dlouhou soukromou pláží s lehátky a slunečníky. Nabízí
all inclusive ubytování, velkou zahradu, venkovní
a vnitřní bazény, wellness, posilovnu, tenisové kurty
a golfové hřiště. V okruhu 3 km od resortu jsou další
3 golfová hřiště. Klimatizované nekuřácké pokoje
mají bezplatnou Wi-Fi, trezor, minibar, satelitní TV
a koupelnu se sprchou.

Listopad je ideálním časem pro golf v Turecku. Právě
na podzim a v zimě je cílem zahraničních golfistů kvůli
pěknému počasí. Střediska na turecké riviéře nabízí
krásná hřiště i kvalitní hotelové služby s lázeňskými
a wellnessovými službami. Většina resortů se nachází
v blízkosti pobřeží v okolí Beleku. První golfové hřiště
bylo postaveno v roce 1964. Dnes jich jsou desítky
s návrhy od renomovaných architektů.

Stravování: služba all-inclusive zahrnuje snídani, oběd
a večeři včetně alkoholických a nealkoholických nápojů
Cena zahrnuje: zpáteční letenku v ekonomické třídě
vč. zapsaného zavazadla 23 kg (max. délka jednoho
rozměru 150 cm a součet všech rozměrů 250 cm, může
být i bag) a 1 kabinové zavazadlo 8 kg (max. 56x45x25
cm), transfery z letiště a na golfová hřiště, ubytování
v dvojlůžkovém pokoji na 7 nocí, stravování all inclusive,
4 golfová fee, doprovod CK
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
21 000 Kč, cestovní pojištění UNION A60 Pandemic
680 Kč, buggy, přeprava golfového bagu 32 kg za 2 500 Kč
Golfová hřiště (změna vyhrazena dle dostupnosti):
Kaya Palazzo, Cullinam, Nobilis, Carya

Termín
Cena
Odjezdové místo
5. -12. 11. 2022 letecky
41 445 Kč
Praha
Podmínky: s přihláškou požadujeme úhradu 50 % ceny pokud se nepřihlásí minimální počet 14 účastníků
zájezdu (variabilní symbol = rodné číslo). Přihlášky do 2. 8. 2022. V takovém případě se zaplacená záloha
se přijímají do naplnění kapacity zájezdu. Účastník vrací v plné výši. Přihlásit se je možné písemně
má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí emailem. Změny protiepidemických opatření nemůže
uhradit náklady za změnu. Od 1. 8. do 30. 8. 2022 naše cestovní kancelář předvídat a tudíž nemůžeme
činí odstupné 50 % ceny zájezdu. Při zrušení zájezdu za ně nést odpovědnost. Doporučujeme uzavřít cestovní
od 31. 8. 2022 požadujeme odstupné ve výši 90 % ceny pojištění UNION A60 Pandemic, které kryje náklady
zájezdu. Pokyny k zájezdu účastníci obdrží 14 dnů před s karanténou.
odjezdem. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit,
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

