
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2020
Turniej eliminacyjny   10 - 17.10 .2020

TURCJA - BELEK

Hotel 5 *****
Titanic Deluxe
Golf Resort

ZOBACZ HOTEL

Szanowne koleżanki i koledzy! Drodzy golfiści!

 Zapraszamy na wyjątkowy wyjazd na turniej eliminacyjny w roku 2020  Silesia Business & Life Golf Cup 
2021. Gwarantujemy profesjonalną organizację oraz fantastyczną atmosferę.

 Tym razem  zapraszamy Państwa do wyjazdu październiku. Miesiąc ten jest bardzo dobrym sezonem 
golfowym w Belek. Przeciętne temperatury powietrza to 26oC w dzień oraz 18oC w nocy.

Ten luksusowy ośrodek położony jest nad rzeką, pośród sosnowych lasów. Obiekt oferuje 9 basenów 
odkrytych, 2 baseny kryte, park wodny ze zjeżdżalniami oraz spa i centrum fitness z pełnym zakresem 
usług. Obiekt oferuje ponadto prywatną plażę o długości 1 km, która znajduje się w zacisznej okolicy.

Wszystkie pokoje w ośrodku Titanic Deluxe Belek są nowocześnie urządzone i wyposażone w telewizor 
LED, centralną klimatyzację oraz minibar z bezpłatnymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi. 
Wszystkie pokoje dysponują również balkonem z widokiem na ogród. Z niektórych pokoi roztacza się 
widok na rzekę.

NaNa terenie ośrodka znajduje się restauracja bufetowa z bufetem dla dzieci, a także 4 restauracje, w 
których do wyboru z karty serwowane są różne dania kuchni tureckiej i włoskiej oraz owoce morza. Na 
miejscu do dyspozycji Gości jest ponadto kilka barów. Ośrodek Titanic Deluxe Belek oferuje bogatą 
opcję all inclusive, która obejmuje posiłki w restauracjach, jak również wybrane lokalne i importowane 
napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe.
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https://www.titanic.com.tr/titanicdeluxegolfbelek
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ZGŁOSZENIA
e-mail: p.muszynski@komugroup.eu | tel. 519 854 196

Liczba uczestników ograniczona, zapraszamy do szybkich zapisów.

Golfista / Cena od osoby w pokoju 2-osobowym / 1299  EUR

Golfista / dopłata do pokoju 1-osobowego / +280  EUR

Nie golfista / Cena od osoby w pokoju 2-osobowym / 795 EUR

Bilet lotniczy płatny dodatkowo:

Corendon Airlines z  Katowic - 220 EUR

(z bagażem 20 kg + 30 EUR bagaż golfowy)

Corendon Airlines z Warszawy -   260 EUR

(z bagażem 20 kg + 30 EUR bagaż golfowy)

10.10 | Wylot z Katowic do Antalya oraz wylot z Warszawy do Antalya. Przylot i transfer do hotelu 
Titanic Deluxe  Golf Resort 5 *****. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie.

11.10 | Śniadanie w hotelu – runda treningowa na polu Titanic Golf Course.
Wieczorem spotkanie organizacyjne w jednym z barów hotelowych.

12.10 | Śniadanie w hotelu. Runda golfa na polu Sueno Golf.

13.10 | Śniadanie w hotelu. Runda golfa na polu Titanic Golf 

14.10 | Śniadanie w hotelu. Runda golfa na polu Pasha Golf Course tee time.

15.1015.10 | Dzień wolny . Możliwość ekstra rundy golfa – szczegóły na miejscu 
Wieczorem Ceremonia Wręczenia Nagród.

16.10 | śniadanie w hotelu – runda towarzyska na polu Titanic Golf Club

17.10 | śniadanie w hotelu –przejazd na lotnisko i wylot do Katowic oraz Warszawy

Świadczenia zawarte w cenie:
*zakwaterowanie w hotelu (7 nocy) Titanic Deluxe Golf Resort 5 *****
*Ultra All Inclusive
*transfery lotniskowe: lotnisko-hotel-lotnisko 
*transfery golfowe
*5 rund golfa – zgodnie z ramowym programem pobytu (rundy turniejowe)
* * Ceremonia wręczenia Nagród
* pakiety startowe
*opieka koordynatora z ramienia Komu Group
*ubezpieczenie KL i NNW, TU Europa S.A.
Dodatkowo płatne : meleksy , wózki ręczne – bezpośrednio w Pro Shop
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POLA GOLFOWE
ZAWARTE W NASZYM WYJEŹDZIE

 Sueno Golf

ZOBACZ POLE

Pasha Golf Course

ZOBACZ POLE

Titanic Golf 

ZOBACZ POLE

BELEKPOLA GOLFOWE
ZAWARTE W NASZYM WYJEŹDZIE

https://golf.sueno.com.tr/golfclub/pinesdunes/
http://titanicgolfclub.com/
http://agc.com.tr/?page_id=22008&lang=tr
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