GOLF V TURECKU
23. 10. – 30. 10. 2021
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GOLF V TURECKU
23.– 30. 10. 2021

SIRENE GOLF BELEK*****
7 x ubytování s ultra all inclusive + 4 x green fee
(2 x Pasha + 1 x Sultan + 1 x Lykia)
VIP SLEVA
Cena celkem

40 990 Kč
-4 000 Kč
36 990 Kč

Cena je za 1 osobu a zahrnuje:
* 7 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s ultra all inclusive
* 4 x green fee na hřištích dle nabídky včetně transferů
* transfer letiště – hotel – letiště
* letecká přeprava Praha – Antalya – Praha s leteckou společností Smart Wings včetně letištních poplatků, váha zavazadla 23 kg
* služby česky hovořícího delegáta, organizaci flightů, organizaci golfového turnaje
Cena nezahrnuje:
* pojištění léčebných nákladů v zahraničí či storna zájezdu +1 144 Kč vč.pojištění Covid-19 / dospělá osoba
* příplatek za výhled na moře + 2 500 Kč/osoba
* přeprava golfového bagu do 30 kg + 3 000 Kč
LETOVÝ ŘÁD
23. 10. 2021 odlet Praha 11:50 hod
30. 10. 2021 odlet Antalye 16:35 hod

přílet Antalya
přílet Praha

15:45 hod
18:50 hod

POTVRZENÉ TEE TIME
24. 10. 2021: 08:34 – 09:30 PASHA
25. 10. 2021: 08:30 – 09:40 SULTAN
27. 10. 2021: 12:00 – 13:10 LYKIA
29. 10. 2021: 08:58 – 09:54 PASHA
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ PASHA

Antalya Golf Club to jsou dvě prvotřídní 18jamková hřiště, která nabízí vynikající golfový zážitek v překrásném prostředí.
Každého golfistu zaujmou harmonií, s jakou jsou včleněna do okolní přírody a zároveň svou obtížností, kdy není důležitá
ani tak délka odpalů, jako přesnost ran.
Golfové hřiště Pasha bylo otevřeno v roce 2002 a zaujme krásným prostředím, ve kterém se rozkládá. Důmyslně
umístěné bunkery, zvlněné greeny, množství stromů i vtipné doglegy přinutí hráče dávat si pozor na každou ránu.
Jedinečnou krásu celého hřiště vinoucího se lesem dokresluje pohled na křišťálově čistá jezera a zasněžené vrcholky
pohoří Taurus.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ SULTAN

Antalya Golf Club to jsou dvě prvotřídní 18jamková hřiště, která nabízí vynikající golfový zážitek v překrásném prostředí.
Každého golfistu zaujmou harmonií, s jakou jsou včleněna do okolní přírody a zároveň svou obtížností, kdy není důležitá
ani tak délka odpalů, jako přesnost ran.
Golfové hřiště Sultan, které je velmi harmonicky začleněno do okolní krajiny je výzvou pro hráče všech úrovní. Atraktivní
a obtížné hřiště otestuje golfové dovednosti zkušených hráčů. Úzké a poměrně náročné fairwaye spolu se 122 bunkery
vyžadují naprosto přesnou hru.
V roce 2012 se na golfovém hřišti Sultan konal ročník věhlasného golfového turnaje Turkish Open, kde si zahráli takové
světové golfové špičky jako Tiger Woods, Charl Schwartzel, Lee Westwood, Rory Mcllroy, Hunter Mahan, Matt Kuchar,
Justin Rose, Webb Simpson.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ LYKIA LINKS

Golfové hřiště Lykia Links Golf je první a zatím jediné hřiště typu „links“ v celém Turecku a je zasazeno do malebného
tureckého pobřeží. Svým designem jde o ojedinělé hřiště v celém Středomoří s překrásnými výhledy na moře, skotským
stylem a těžkými bunkery připomínající krátery vyhaslých sopek, které spolu s vanoucím větrem od moře jsou zárukou
zajímavé hry a nádherného zážitku.
Architekt Perry Dye vytvořil vynikající 18jamkové a tréninkové 9jamkové hřiště, která nadchnou i nejnáročnější golfisty.
Fairwaye připomínající světová skotská hřiště, bunkery pečlivě střežící greeny a vítr vanoucí od moře jsou zárukou velmi
zajímavé hry. Překrásné výhledy na moře a okolní krajinu už jen podtrhují krásu celého hřiště.
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