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TITANIC GOLF RESORT ***** 

 
 

 

7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive + 5x green + trenér 
Cena za osobu: 44 590 Kč 
 
7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s all inclusive + 5x green bez trenéra 
Cena za osobu: 38 590 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 

• 5 x green fee Titanic 

• 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 + 6 000 Kč 
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Předběžný letový řád – Turkish Airlines - časy příletů a odletů se mohou měnit! 
05. 03. 2022  Praha – Istanbul    09:45 hod  14:20 hod  
05. 03. 2022  Istanbul – Antalya    16:10 hod  17:20 hod     
12. 03. 2022  Antalya – Istanbul    04:35 hod  05:50 hod        
12. 03. 2022  Istanbul – Praha                  08:10 hod 08:50 hod  
 

Předběžný letový řád – Pegasus - časy příletů a odletů se mohou měnit! 
05. 03. 2022  Praha – Istanbul    14:00 hod  18:30 hod  
05. 03. 2022  Istanbul – Antalya    20:20 hod  21:35 hod     
12. 03. 2022  Antalya – Istanbul    10:05 hod  11:20 hod        
12. 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 TITANIC 
 

 
 
 
Golfový klub Titanic Golf Club ležící v malebné krajině v blízkosti moře s nádherným výhledem na nedaleké pohoří 
Taurus, nabízí tři skvěle upravená 9-ti jamková hřiště. Promyšlený design hřiště hru nikomu neulehčí a vyhoví i náročným 
golfistům. 27 jamkové hřiště nacházející se v blízkosti moře podél pláže nedaleko od městečka Belek je obklopeno 
písečnými dunami a z některých jamek poskytuje nádherné výhledy na panorama pohoří Taurus. Hřiště bylo velmi 
přirozeným způsobem začleněno do místní krajiny a to včetně dun, jezírek a říček. Tři jedinečná 9-ti jamková hřiště – 
Tat, Belek a International – nabízí poměrně široké fairwaye, 7 jezer a při hře je nutno počítat i s řekou či 63 bunkery. 
Promyšlený design architekta Martina Hawtree přinese atraktivní golfový zážitek náročným golfistům, ale i začínající 
hráči zde mohou uhrát dobrý výsledek. 
 
Od 1.2.2022 budou nově otevřena dvě 18ti jamková hřiště Aspendos a Olympos 
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