
CK Marco Polo Int. ve spolupráci s profesionálním trenérem
Otakarem Marešem (Golf Professional – licence A) si Vás dovoluje
po zvat na intenzivní golfový trénink, který se bude konat v pří-
jemném prostředí hotelu INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS
RESORT. Tento luxusní pětihvězdičkový resort je perfektní volbou
pro náročné i pro méně pokročilé hráče golfu. 
Zájezd je vhodný nejen pro pokročilé hráče, kteří chtějí využít
zimy ke zlepšení švihu a upevnění svojí hry, ale také pro ty, kteří
s golfem teprve začínají. Při takto intenzivním tréninku je možné
svůj vstup do golfového světa zjednodušit. Trénink probíhá zábav -
nou formou a je na každém hráči, na jakou úroveň chce svoji hru
posunout.

Termíny:

Minimální počet účastníků na termín je 6 osob.
Při nižším počtu účastníků bude cena navýšena o 1.500,- Kč 

Intenzivní 
golfový trénink
na Kypru

Otakar MAREŠ, 
golf professional s 10 letou praxí

� připojištění 390,- Kč (zavazadla, odpověd-
nost za škody, storno zájezdu z důvodu
nemoci atd.)

� jednolůžkový pokoj 5.900,- Kč
� poplatek za odbavení nadměrného zava-

zadla na Kypru (cca 20 EUR při odletu 
z Kypru)

Cena zahrnuje: Cena nezahrnuje:

23. 2. – 2. 3. 2014
2. 3. – 9. 3. 2014

16. – 23. 3. 2014
23. – 30. 3. 2014

Cena 38 990 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

� individuální přístup profesionál-

ního trenéra

� průběžná videoanalýza každého

účastníka

� přeprava golfového bagu v ceně

� dlouholeté zkušenosti s realizací

golfové akademie (Egypt, Kypr)

PROČ PRÁVĚ S NÁMI

� letenku Praha/ Atheny/ Larnaka a zpět
v ekonomické třídě

� letištní taxy a vystavovací poplatky
� přepravu golfového bagu 

(max. váha 15 kg)
� ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v

hotelu Intercontinental Aphrodite Hills
� polopenzi
� 5x green fee(3x Aphrodite Hills, 2x Elea)

� 5x 3 hodiny využití tréninkových ploch
(na drivingu včetně míčků)

� služby trenéra dle programu
� transfer letiště – hotel – letiště
� pojištění léčebných výloh v zahraničí
� využití služeb Health Clubu (posilovna,

sauna, pára, 2 tenisové kurty, venkovní
a vnitřní bazén, relaxační zóna)



1. den V 11:45 odlet z Prahy, 

po příletu do Larnaky transfer 

do hotelu, ubytování

2. den 9:00-12:00 začátek tréninku,

puttování, krátká a dlouhá hra

na driving range 

12:00-13:00 oběd

13:00-18:00 hra na hřišti s pro

3. den 9:00-12:00 začátek tréninku,

puttování, krátká a dlouhá hra

na driving range

12:00-13:00 oběd

13:00-18:00 hra na hřišti s pro

4. den 9:00-12:00 začátek tréninku,

puttování, krátká a dlouhá hra

na driving range, během dopo-

ledne pořízení video záznamu

Vašeho švihu

12:00-13:00 oběd

13:00-18:00 hra na hřišti s pro

5. den celý den volný program, fakulta-
tivně golf na jiném hřišti v okolí
20:00 srovnávací videoanalýza

6. den 9:00-12:00 začátek tréninku,
puttování, krátká a dlouhá hra
na driving range
12:00-13:00 oběd
13:00-18:00 hra na hřišti s pro

7. den 9:00-12:00 začátek tréninku,
puttování, krátká a dlouhá hra
na driving range
12:00-13:00 oběd
13:00-18:00 hra na hřišti s pro
20:00 srovnání Vašeho švihu
na začátku a na konci týdenní-
ho tréninku, doporučení jak
dál trénovat (všechny Vaše
záznamy si odvezete zdoku-
mentovány na CD)

8. den Brzy ráno transfer na letiště 
v Larnace a odlet do Prahy

Petrská 23, 110 00 Praha 1
tel:  + 420 241 718 646, fax: + 420 241 718 670

e-mail: info@marco-polo.cz

Tento hotel přináší novou úroveň luxusu na
Kyp ru. Aphrodite Hills Resort je postaven
na okouzlujícím místě s úchvatným výhle-
dem na Aphroditiny skály a na Středozemní
moře. 
Hotel je ideální volbou pro páry i rodiny,
nebo pro ty, kteří chtějí jen relaxovat či pro
golfisty a tenisty. Vybavení hotelu je velmi
rozsáhlé, zahrnuje například 18-ti jamkové
golfové hřiště, golfovou školu, řec ko – římské
lázně Retreat Spa, venkovní a vnitřní bazé-
ny, tenisovou školu atd. Mo derní elegance
se zde snoubí s místní kulturou, historií a
tradicemi. V hotelu je pro Vás připraveno
luxusní ubytování, výjimečný servis a mož-
nost volby za 4 restaurací. Je zde možno
po řádat bankety a konference. Hotelový
personál hovoří čes ky, holandsky, anglicky,
ně mecky, řecky, ma �ar sky, polsky, rusky a
slovensky.
Všech 290 luxusních a prostorných pokojů a
apartmá nabízí spojení moderního designu
a tradiční ky perské architektury.
Klimatizované pokoje s balkonem nebo
terasou mají výhled do zahrady, na golfové
hřiště nebo na bazén a jsou vybaveny kou-
pelnou s va nou a sprchovým koutem, WC,
vysoušečem vlasů, minibarem, TV se satelit-
ním příjmem a sejfem.
Dále je v hotelu k dispozici směnárna,
sauna, restaurace, recepce, prodejna suve-
nýrů, prádelna, obchůdky, masáže, lázně,
kosmetika, kon fe ren ční místnost, kavárna,
kadeřnictví, jacuzzi, in ternet, ho telový tre-
zor, hlídání dětí, fitness, dětský klub, čistír-
na, biliár, bazén.

Program zájezdu (neděle – neděle)

Hotel INTERCONTINENTAL APHRODITE HILLS RESORT 5*, Paphos


