WYJAZD KLUBOWY Z TURNIEJEM
MARZEC 2022, BELEK
Serdecznie zapraszamy Golfistki i Golfistów do udziału w wyjeździe do Turcji. Połowa marca to
idealny okres, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu 2022. Zapraszamy na piękne pola,
które znajdują się przy luksusowym hotelu Kempinski The Dome.
Chcąc umilić Państwa pobyt organizujemy turniej. Mamy nadzieję, że gra w duchu wspólnej
rywalizacji sportowej przyniesie Państwu dużo radości i zadowolenia z czasu spędzonego na pięknych
tureckich polach.
Zapraszamy również osoby towarzyszące, które będą mogły zrelaksować się podczas spacerów po
parku otaczającym hotel, rozległej plaży oraz skorzystać z rozmaitych zabiegów i masaży.
Przygotowaliśmy również ofertę udziału w Akademii Golfa dla początkujących, którą poprowadzi
licencjonowany Instruktor PGA.

TERMIN: 12 – 19.03.2022
ZAKWATEROWANIE: KEMPINSKI HOTEL THE DOME 5*
GOLF: 5 rund golfa (3 x Pasha, 2 x PGA Sultan)
WYŻYWIENIE: Luxure All Inclusive
CENA: 1220 EUR + PRZELOT
NON GOLFER: oferta cenowa wkrótce
DODATKOWO



dopłata do pokoju jednoosobowego
udział w Akademii dla osób poczatkujących

170 EURO
100 EUR

OFERTA ZAWIERA:








7 noclegów w pokoju dwuosobowym superior widokiem na ląd
wyżywienie wraz z napojami i alkoholami – luxure all inclusive
5 rund golfa (3 x Pasha, 2 x Sultan)
Dwudniowy Turniej Golfowy rejestrowany w systemie Eagle
Opiekun grupy World Golf na miejscu
transfery lotniskowe i na pola golfowe
podstawowe ubezpieczenie TU Europa SA

Dostępne na dzień dzisiejszy Tee Times:

20.03.22 Sultan 10:20-10:30
22.03.22 Pasha 10:02 – 10:10
23.03.22 Pasha 10:02 – 10:10
24.03.22 Sultan 09:40 – 09:50
25.03.22 Pasha 09:46 – 09:54
Rundy turniejowe : I runda odbędzie się 24.03, II zaplanowaliśmy na 25.03. Wkrótce przedstawimy
regulamin zawodów.

ZAKWATEROWANIE:
Kempinski Hotel The Dome to resort architektonicznie kojarzący się z klimatami dalekiego orientu.
Obiekt usytuowany jest w rozległym ogrodzie, bardzo blisko piaszczystej plaży, a widok z większości
pokojów rozciąga się na morze. Niedaleko znajduje się park krajobrazowy z ponad 100 gatunków
zamieszkujących go ptaków oraz mieszczący się w sosnowym lesie wodospad Kursunlu. Relaks
gwarantuje idealnie wyposażona strefa spa & wellness z centrum medycyny ajurwedyjskiej.

POKÓJ STANDARD

Jest to przestronny pokój z balkonem, z którego roztacza się widok na okolicę. Pokój jest urządzony w
stylu seldżuckim. Wyposażony jest w telewizor z płaskim ekranem oraz czajnik elektryczny. Posiada
również sejf, minibar oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Powierzchnia pokoju 38 m²

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

SULTAN COURSE- Pole golfowe otwarte we wrześniu 2003. Zaprojektowane przez Davida Jones,
18sto dołkowe PAR 71, 6411 m.
PASHA GOLF COURSE – Pole golfowe otwarte w listopadzie 2002. Zaprojektowane przez Davida
Jones, 18sto dołkowe, PAR 72, 5731 m.

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 GDAŃSKA
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.

*Istnieje możliwość lotu z innego miasta: Poznań, Warszawa, Katowice

*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

