WYJAZD DO TURCJI Z TOKARY GC – PAŹDZIERNIK 2021
NIELIMITOWANA GRA NA POLACH CORNELIA FALDO

Serdecznie zapraszamy do udziału w klubowym wyjeździe do Turcji. Zapewniamy zakwaterowanie
w luksusowych, odpowiednio przygotowanym w czasach pandemii hotelu, grę na wspaniałych
polach, znakomitą organizację oraz fantastyczną atmosferę.
TERMIN: 16 – 23.10.2021
ZAKWATEROWANIE: Cornelia Diamond Golf Resort and Spa 5*
GOLF: Nielimitowana gra na polach Cornelia Faldo
WYŻYWIENIE: All Inclusive
CENA: 1160 EUR + PRZELOT

NON GOLFER: 853 EUR + PRZELET
ZAKWATEROWANIE W POKOJU JEDNOOSOBOWYM: Dopłata 180 EUR
OFERTA ZAWIERA







7 noclegów w pokoju standardowym z widokiem na ogród
wyżywienie wraz z napojami i alkoholami – all inclusive
nielimitowana gra na polach Cornelia Faldo
transfery lotniskowe
podstawowe ubezpieczenie TU Europa SA
opiekę organizatora z World Golf na miejscu

ZAKWATEROWANIE:
Luksusowy pięciogwiazdkowego hotel położony jest naprzeciwko pięknej plaży Iskele Mevkii.
Zaplecze gastronomiczne tego ośrodka obejmuje 7 restauracji i 10 barów. Pole golfowe jest oddalone
od obiektu o 2 km. Podczas pobytu w ośrodku Cornelia Goście mogą zagrać w tenisa, bilard, piłkę
nożną i kręgle.
Hotel jest gwarantuje pobyt HEALTHY HOLIDAY CONCEPT w czasach pandemii.

POKÓJ SUPERIOR
Pokój dwuosobowy (42 m² ) z widokiem na ogród, oferuje balkon, część wypoczynkową, szlafroki
i kapcie, łazienkę (wanna, suszarka do włosów), klimatyzacja (centralna, sterowana indywidualnie),
telefon, TV z płaskim ekranem, minibar (napoje bezalkoholowe i piwo uzupełniane raz dziennie,
pozostałe napoje dodatkowo płatne), sejf (bezpłatny), Internet (na życzenie, bezpłatnie), zestaw do
parzenia kawy i herbaty.

POLA GOLFOWE W PAKIECIE
Turcja słynie z najlepszych na świecie pól golfowych. Znani golfiści doceniają tamtejszy klimat, ich
rozplanowanie oraz organizację.
Pole Cornelia Faldo zostało otwarte w 2006 roku. Zachwyca golfistów swoją różnorodnością
i stanowi wyzwanie zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy. Posiada 27 dołków
i można zagrać je w różnych konfiguracjach: King: 1-18, Queen 10 – 27 i Prince 19 – 27 i 1-9.

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 10 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
World Golf
www.worldgolf.pl
kontakt@worldgolf.pl

Organizator wyjazdu
World Golf Karolina Kulczykowska
wpisany do rejestru
Organizatorów Turystyki
marsz.woj.pomorskiego

