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S PROFESIONÁLEM
12. 03. 2021 – 19. 03. 2022
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GLORIA VERDE RESORT*****

7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive + 5x green + trenér
Cena za osobu: 45 490 Kč
7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive + 5x green bez trenéra
Cena za osobu: 39 490 Kč
7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive bez golfu
Cena za osobu: 26 990 Kč
Ceny jsou vždy za 1 osobu v Kč a zahrnují:
•
Zpáteční letenku Praha – Antalya – Praha s přestupem v Istanbulu včetně poplatků
•
Přepravu golf bagu (pouze Turkish Airlines
•
7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive
•
Služby trenéra Otakara Mareše dle programu, využití metody Zerogolf, průběžná videoanalýza každého hráče
•
1x žeton na driving a vozík / hrací den
•
5 x green fee Gloria
•
Transfer letiště – hotel – letiště
Cena nezahrnuje:
•
Přepravu golf bagu – pouze Pegasus - platba na letišti, cca 70 €
•
Pojištění léčebných nákladů v zahraničí a storna zájezdu + 1 144 Kč
•
Příplatek za jednolůžkový pokoj + 8 500 Kč
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Předběžný letový řád – Turkish Airlines - časy příletů a odletů se mohou měnit!
12. 03. 2022 Praha – Istanbul
09:45 hod
14:20 hod
12. 03. 2022 Istanbul – Antalya
16:10 hod
17:20 hod
19. 03. 2022 Antalya – Istanbul
04:35 hod
05:50 hod
19. 03. 2022 Istanbul – Praha
08:10 hod
08:50 hod
Předběžný letový řád – Pegasus - časy příletů a odletů se mohou měnit!
12. 03. 2022 Praha – Istanbul
14:00 hod
18:30 hod
12. 03. 2022 Istanbul – Antalya
20:20 hod
21:35 hod
19. 03. 2022 Antalya – Istanbul
10:05 hod
11:20 hod
19. 03. 2022 Istanbul – Praha
12:35 hod
13:20 hod

PROGRAM ZÁJEZDU
1. Den
Odlet z Prahy, po příletu do Antalye transfer do hotelu

2. Den
09:00 – 12:00 začátek tréninku, puttování, krátká a dlouhá hra na driving range
12:33 – 12:42 tee time Gloria New

3. Den
09:00 – 12:00 začátek tréninku, puttování, krátká a dlouhá hra na driving range
12:33 – 12:42 tee time Gloria Old

4. Den
09:00 – 12:00 začátek tréninku, puttování, krátká a dlouhá hra na driving range
12:42 – 12:51 tee time Gloria New

5. Den
Celý den volný program, fakultativně golf na jiném hřišti v okolí
20:00 – srovnávací videoanalýza

6. Den
09:00 – 12:00 začátek tréninku, puttování, krátká a dlouhá hra na driving range
12:33 – 12:42 tee time Gloria Old

7. Den
09:00 – 12:00 začátek tréninku, puttování, krátká a dlouhá hra na driving range
12:33 – 12:42 tee time Gloria New
20:00 – srovnání vašeho švihu na začátku a na konci týdenního tréninku, doporučení jak dál trénovat (všechny
vaše záznamy si odvezete zdokumentovány na CD)
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ GLORIA NEW

Gloria Golf Club je jediný klub v oblasti Beleku disponující 45 jamkami se rozprostírá uprostřed píniových hájů na úpatí
pohoří Taurus. Design hřiště byl navržen tak, aby vyhovoval místním podmínkám, středomořskému klimatu a uspokojil
i nejnáročnější golfisty. Dvě 18-ti jamková hřiště The Old Course a The New Course spolu s unikátním 9-ti jamkovým
hřištěm bylo pečlivě navrženo francouzským designérem Michelem Gayonem ve spolupráci s předními tureckými a
belgickými odborníky. Vznikla tak hřiště, která svými úzkými a náročnými fairwayemi, bunkery a jezírky uspokojí i
náročné a zkušené hráče.
Gloria New Course je druhou osmnáctkou v resortu. Otevřena byla v roce 2005, má PAR 72 a délku 6239 metrů, nachází
se na ní celkem 67 bunkrů a 4 jezera.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ GLORIA OLD

Gloria Golf Club je jediný klub v oblasti Beleku disponující 45 jamkami se rozprostírá uprostřed píniových hájů na úpatí
pohoří Taurus. Design hřiště byl navržen tak, aby vyhovoval místním podmínkám, středomořskému klimatu a uspokojil
i nejnáročnější golfisty. Dvě 18-ti jamková hřiště The Old Course a The New Course spolu s unikátním 9-ti jamkovým
hřištěm Verde bylo pečlivě navrženo francouzským designérem Michelem Gayonem ve spolupráci s předními tureckými
a belgickými odborníky. Vznikla tak hřiště, která svými úzkými a náročnými fairwayemi, bunkery a jezírky uspokojí i
náročné a zkušené hráče.
Gloria Old Course je prvním hřištěm, které má nejužší ferveje a největší množství stromů, což učiní vaši hru zajímavou,
náročnou a zcela jedinečným způsobem otestuje golfové dovednosti.
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