
TURECKO 
GOLFOVÝ ZÁJEZD

16. – 23. 3. 2019

TITANIC DE LUXE GOLF BELEK HOTEL 5*

speciální klubová cena: 27 400 Kč



Termín:  16.03. (So) - 23.03. (So) 2019

Délka:     8 dní, 7 nocí

Doprava: Letecky (Praha), přímý let

Strava:     All inclusive



Poloha

„Titanic Deluxe Golf Belek“ byl otevřen v roce 2013 a zaujímá rozlohu na 200.000m2

dramatické krajiny mezi přírodními borovicemi lesy, Středozemním mořem a řekou

Besgoz – je umístěn na břehu řeky vlévající se po více jak kilometru do moře. Komplex

tvoří dvě 6 podlažní budovy ve tvaru L, několika 7 třípodlažních domků s rodinnými

pokoji a mnoha vilami se soukromými bazénky. Soukromá více jak 1 km dlouhá hotelová

pláž je vzdálená cca 1200 m - doprava na pláž je zajišťována hotelovým mini vláčkem,

lodí po řece (každých 10 - 15 minut). Hotel tvoří samostatné miniměsto i s promenádou,

ulicí s obchody a butiky, bary, restauracemi. Vzdálenosti: cca vesnička Kardia 3 km,

Belek 6 km, mezinárodní letiště Antalya cca 30 km.



Program

5 x GREEN FEE

- 2 x Titanic Golf Course http://titanicgolfclub.com/

- 2 x Lykia Links Course https://www.lykiaworld.com/tr/page/golf_0

- 1 x National Course

Možnost dokoupení green fee na National Golf Club za zvýhodněnou cenu 1 900,- Kč

http://titanicgolfclub.com/
https://www.lykiaworld.com/tr/page/golf_0


Ubytování

V hotelu je přes 600 komfortně zařízených pokojů – v nabídce jsou pokoje typu standardních

(34 m2), Superior (39 m2), River side (46 m2), rodinných pokojů (70-80 m2), různých suit a vil

(338-610 m2) – jednotlivý popis na vyžádání. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou

(sprcha či vana, WC, fén, toaletní potřeby, župan, pantofle), centrálně řízenou klimatizací,

telefonem, sat TV, trezorem, minibarem, balkónem nebo terasou.



Stravování

Program Ultra all inclusive/High Class All inclusive – snídaně 07,00 - 10,30 hod, obědy12,30-14,30 a

večeře 19,00-21,30 formou bufetu v některé z 6 restaurací, zmrzlina a zákusy 10,00-23,00 hod., snack

restaurant 12,00-16,00 hod., plážový snack Stella 12,00-16,00 hod. - 4 části restaurace s tureckou,

mezinárodní kuchyní, grilem, pizzou, pastou, noční bufet 24,00 - 03,00 hod. Možnost návštěvy à la carte

restaurace s předchozí rezervací 1x za pobyt, další rezervace 10 euro/os., široká nabídka nápojů v

minibaru, místní i dovozové nealko a alkoholické nápoje dle nabídky barů, prezentace a ochutnávky

koktejlů, bary: celkem 14 barů s otevírací dobou 24 hodin denně.



Počet míst je omezen, proto dlouho neváhejte!

Přihlásit se můžete nejpozději do 10. února 2019, a to na email: 

marketing@hodkovicky.cz

mailto:marketing@hodkovicky.cz

