CK TURISTA

Golf s All inclusive - Folgaria - hotel Golf ****, bazén a wellness
centrum / č.3031
5 - denní zájezd
DĚTI DO 11 LET ZDARMA.
Golfová dovolená v nejjižnějším středisku Dolomit (jen 90 km od Jadranu). Nádherné, horské golfové hřiště leží na loukách ve výšce
1.190 - 1.380 m nedaleko lyžařského a turistického letoviska Folgaria. Vedle hřiště se nachází oblíbený **** golfhotel (má příznačný název
Golf) s vyhledávaným stravováním formou all inclusive. V okolí 50 km najdete 5 dalších golfových hřišť (doporučujeme Asiago a pak
vzdálenější, ale výborně hodnocené hřiště Bogliaco u čarokrásného jezera Logo di Garda). Hosté však většinou využívají „domovské“
hřiště naproti hotelu a užívají si rekreace a turistiky v nádherném okolí. Najdou zde turisticky dostupné vrcholy (o výšce mezi 1.500 – 2.000
m), vodopády, kouzelné jezero v Lavarone, romantické horské obce, krasové jeskyně. Proslulá je turistická stezka "Trekking dei Forti"
vedoucí přes tři velké pevnosti Forte Cherle, Dosso del Sommo di Serrada a Forte Sommo Alto z první světové války. Úchvatným zážitkem
je návštěva zachovalé, obrovské pevnosti Forte Belvedere v Lavarone. Byla postavena v letech 1908-1914 na skalním útesu nad Val
d'Astico. Někteří historici tvrdí, že právě zde padl roku 1915 první výstřel na italské frontě. Také cyklisté zde naleznou nepřeberné množství
tras vedoucích jak fascinující přírodou, tak po stopách 1. Světové války. Na nedaleké plošině Lavarone si můžete zaplavat v magickém
jezírku s údajně nejčistší vodou v Alpách. Meditoval zde dokonce sám Sigmund Freud, otec psychoanalýzy (co by dnes poradil golfistům,
kteří mají problém „s hlavou“ ?). V samotné Folgarii stojí rozhodně za návštěvu historické centrum, kostely, muzeum války a nedaleká
botanická zahrada na Passo Coe. Láká také možnost navštívit Benátky (necelé 2 hodiny autem).
{{clanek:mapa-hriste-folgaria}}
Golfové hřiště (od června 2014 18 jamkové) se nachází v čarokrásném horském prostředí na náhorní plošině Folgaria v Trentinu, naproti
hotelu **** Golf. Díky své nadmořské výšce 1.190-1.380 m je dobře hratelné také v létě, kdy jsou jiné italské (jihoevropské) golfové
destinace mnohdy zasaženy vlnou veder. Část kurzu vede zalesněnou krajinou chránící proti větru i letnímu slunci, samozřejmě se zde
najdou také širší ferveje s fantastickými, panoramatickými výhledy na okolní hory. Golfový areál zahrnuje také menší driving range,
pitching green a putting green. Pro hosty hotelu Golf sleva na Green fee a bugy.
All inclusive stravování a další program:
Snídaně formou bufetu

Lehký oběd formou menšího bufetu (předkrm, hlavní jídlo, salát)

Odpolední svačinka 16.00–17.00 (káva, čaj, cukrovinky)

Večeře servírované (výběr ze 3 menu, nápoje)

Nápoje k jídlu (točené pivo, stolní víno, nealko nápoje, voda)

Nápojový bar : 10.00 – 19.30 (točené pivo, stolní víno, nealko nápoje, voda)

Volný vstup do hotelového bazénu

3x týdně posezení v piano baru s živou hudbou

WIFI v hale a některých pokojích (ne v apartmánech)
Parkování

sleva 20% na Green fee

za příplatek: vstup do wellness centra (sauna, turecké lázně, parní lázně, fitness) – při pobytu nad 5 nocí 1 vstup/osoba zdarma

Ubytování
POLOHA: Krásný wellness hotel**** Golf hotel ležící 2 km od jihodolomitského letoviska Folgaria, naproti golfovému hřišti. Jen 200 m
do "romantického minicentra" městečka (vesničky) Costa di Folgaria. Luxusní hotel je postaven v jihotyrolském stylu
VYBAVENÍ restaurace, piano bar, recepce, terasa, dětský klub, parkoviště. Turisté zde po absolvování horských výstupů naleznou pěkné
wellness centrum a v něm turecké lázně, saunu, fitness, krytý bazén. Wi-Fi v hale a některých pokojích (ne v apartmánech).
POKOJE:
* Pokoj STANDARD: dvoulůžkový pokoj (cca 19 m², bez možnosti přistýlky) - vybavený sprchou/WC, kabelovou TV, trezorem, fénem,
minibarem a balkónem.
* Pokoj SUPERIOR: dvoulůžkový pokoj (cca 24 m², možnost 1 přistýlky) - vybavený sprchou/WC, kabelovou TV, trezorem, fénem, minibarem
a balkónem.
* Pokoj FAMILY: (větší, až se 2 přistýlkami - rozkládací lůžko, nebo patrové lůžko), sprcha/WC, kabelová TV, trezor, fén, minibar a balkón.

Strava
All inclusive
Snídaně formou bufetu
Lehký oběd formou menšího bufetu (předkrm, hlavní jídlo, salát, nápoje)
Odpolední svačinka 16.00–17.00 (káva, čaj, cukrovinky)
Večeře servírované (výběr ze 3 menu, nápoje)
Nápoje k jídlu (točené pivo, stolní víno, nealko nápoje, voda)
Nápojový bar: 10.00 – 19.30 (točené pivo, stolní víno, nealko nápoje, voda)

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 770 km
z Prahy 740 km
z Ostravy 940 km

Termíny a ceny
Vysvětlivky
ST-: Osoba v 2-lůžkovém pokoji STANDARD (bez možnosti přistýlky) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování v pokoji standrad (délka dle výběru)
All inklusive - viz. popis
Vstup do hotelového bazénu
Sleva na green fee - viz. popis
3x týdně posezení v piano baru s živou hudbou
WIFI v hale a některých pokojích (ne apartmánech)
Parkování
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
vstup do wellness centra (sauna, turecké lázně, parní lázně, fitness) – při pobytu nad 5 nocí 1 vstup/osoba zdarma
Lázeňská taxa splatné na místě 1,30€/os. od 14 let
Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

Příplatky
1-lůžkový/noc (příplatek: 600 Kč)
pokoj SUPERIOR/noc/os. (příplatek: 200 Kč)
pokoj FAMILY/noc/os. (příplatek: 300 Kč)

Slevy
Dítě do 11 let na přistýlce v pokoji SUPERIOR a FAMILY (3.,4./se 2 dospělými) = ZDARMA
Osoba od 12 let na přistýlce (3.,4.)v pokoji SUPERIOR a FAMILY= SLEVA 25%
Sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)

