
WYJAZD DO TURCJI Z TOKARY GC – LISTOPAD 2021 

Przedstawiamy drugą propozycję wyjazdu klubowego do Belek. Tym razem zapraszamy do 
hotelu Titanic Deluxe Golf Belek 5* z grą na znakomitych polach klasy mistrzowskiej.  

TERMIN:  13 – 20.11.2021 
ZAKWATEROWANIE:  Titanic Deluxe Golf Belek 5* 
GOLF: 5 rund golfa (3x Titanic Golf, 1x PGA Sultan, 1x Carya GC) 
WYŻYWIENIE: All Inclusive 
CENA:  1170 EUR + PRZELOT 

NON GOLFER: 863 EUR + PRZELET 

ZAKWATEROWANIE W POKOJU JEDNOOSOBOWYM: Dopłata 210 EUR 

OFERTA ZAWIERA 

 7 noclegów w  pokoju standardowym

 wyżywienie wraz z napojami i alkoholami – all inclusive

 5 rund golfa (3x Titanic Golf, 1x PGA Sultan, 1x Carya GC)

 transfery lotniskowe i na pola golfowe

 podstawowe ubezpieczenie TU Europa SA

 opiekę organizatora z World Golf na miejscu

ZAKWATEROWANIE: 

. 



Titanic Deluxe Belek to luksusowy, 5-gwiazdkowy hotel, położony jest nad rzeką, w otoczeniu lasów 
piniowych. Oferuje bogatą i różnorodną formę ultra all inclusive. Na miejscu do dyspozycji Gości jest 
9 odkrytych basenów, 2 kryte baseny, park wodny ze zjeżdżalniami wodnymi, a także spa i centrum 
fitness z pełnym zakresem usług. Całość dopełniają profesjonalna obsługa i piękne, nowoczesne 
wnętrza. Dodatkowo na terenie hotelu znajduje się piękne 27 dołkowe pole golfowe. 

POKÓJ SUPERIOR 

Ten gustownie urządzony, elegancki pokój wyposażony jest w minibar, centralną klimatyzację, jak 
również telewizor LED z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. W pokoju znajduje się część 
wypoczynkowa, czajnik elektryczny oraz bezpłatny zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. Pokój 
dysponuje też balkonem. 

POLA GOLFOWE W PAKIECIE 

Turcja słynie z najlepszych na świecie pól golfowych. Znani golfiści doceniają tamtejszy klimat, 
ich rozplanowanie oraz organizację.  

Titanic Golf Club - to pierwsze 27 – dołkowe (Par 72)  pole w Turcji. Otwarte we wrześniu 1997 roku. 
Zaprojektowane przez architektów Hawtree Golf Course z Wielkiej Brytanii, składa się z  „The River”, 
„The Mediterranean” oraz „The Forest” 



PGA Sultan - Pole golfowe otwarte we wrześniu 2003. Zaprojektowane przez Davida Jones z 
myślą o golfistach z niższym handicapem. Pole 18-sto dołkowe PAR  71, 6411 m. Słynie z 

perfekcyjnie przygotowanych greenów oraz dobrego zaplecza treningowego. W ciągu ostatnich lat 
na tym polu odbyło kilka dużych turniejów w tym PGA Tour. Większość odwiedzających golfistów ma 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w tak pięknym i za razem wymagającym środowisku.  

Carya Golf Club – Fascynujące pole golfowe otwarte w listopadzie 2008 r. Zaprojektowane przez 
Petera Thomsona na wzór angielskich pól turniejowych. Pole 18-sto dołkowe,  PAR 72, 6570 m.  
Położne na falistych wzgórzach.  Dzięki oświetleniu na 18 dołkach, Carya Golf Club oferuje możliwość 
gry w golfa w nocy. 



POBLISKIE MIEJSCOWOŚCI 

Belek to niewielki kurort położony w południowo-zachodniej Turcji nad Morzem Śródziemnym, 
u podnóża gór Taurus. Znajdują się tutaj najwyższej klasy, luksusowe, pięciogwiazdkowe hotele,
w których można spędzić relaksujące wakacje, a także zasmakować aktywnego urlopu korzystając
z licznych pól golfowych.

CENA NIE ZAWIERA 

 biletów lotniczych

 opłaty za transport sprzętu golfowego lub wynajmu setów na cały tydzień

 opłaty za melexy/wózki ręczne, piłki na Driving Range

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu na wypadek Covid-19

____________________________________________________________________________ 

PROPOZYCJE PRZELOTU Z WARSZAWY 

Bilet lotniczy w dwie strony 1200zł/os. W cenę biletu wliczony jest jedynie mały bagaż podręczny. 
Bagaż zasadniczy – 90 PLN w dwie strony. 

Aktualne ceny są cenami promocyjnymi, mogą ulegać zmianom. 

*Aby wyjazd doszedł do skutku musimy zebrać grupę minimum  15 golfistów.

*Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Dodatkowych informacji udzielamy także pod numerem tel.: 509 432 059. Zapisy przyjmujemy na 
adres mailowy: kontakt@worldgolf.pl. 

Serdecznie zapraszam!!!! 
Karolina Kulczykowska 

509 432 059 
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