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GOLF V BULHARSKU 
pojeďte zdolat výzvu nejlepšího golfového hřiště  v Evropě! 

 

THRACIAN CLIFFS GOLF & BEACH RESORT 
4 noci se snídaní/ 3x green fee/ letenka/ transfery/ golf. turnaj 

 

3.6. – 7.6.2020 

    
                 

THRACIAN CLIFFS GOLF & BEACH RESORT ***** 
Osoba v apartmánu s jednou ložnicí se snídaní (obsazení 2 pax)           17.990,- Kč 
Zpáteční letenka            8.990,- Kč 
 

Cena celkem          26.980,- Kč 
 
Osoba v apartmánu se dvěmi ložnicemi se snídaní (obsazení 4 pax)            15.290,- Kč 
Zpáteční letenka             8.990,- Kč 
 

Cena celkem          24.280,- Kč 
 

Osoba v apartmánu se třemi ložnicemi se snídaní (obsazení 6 pax)            14.590,- Kč 
Zpáteční letenka             8.990,- Kč 
 

Cena celkem          23.580,- Kč 
 
Cena je za 1 osobu a zahrnuje: 
* 4 noci v luxusních apartmánech se snídaní 
* 2x green fee na hřišti Thracian Cliffs (buggy do dvojice v ceně), 1x green fee na hřišti Black Sea Rama včetně troley a transferu 
* wi-fi přístup v pokoji zdarma, volný vstup do SPA, tureckých lázní a jacuzzi 
* transfer letiště Varna – hotel – letiště Varna 
* zpáteční letenku Praha – Varna – Praha v nejnižší knihovací třídě 
 
Cena nezahrnuje: 
Pojištění léčebných nákladů a storna zájezdu + 265,- Kč 
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LETOVÝ ŘÁD: 
 
03.06.2020 odlet z Prahy  08.10 hod přílet do Vídně  09:10 hod 
03.06.2020 odlet z Vídně  10:00 hod přílet do Varny  12:45 hod 
07.06.2020 odlet z Varny  13.30 hod přílet do Vidně  14:25 hod 
07.06.2020 odlet z Vídně  17:10 hod přílet do Prahy  18:00 hod 
 

V ceně letenek je přeprava zavazadel v celkové hmotnosti 23 kg za osobu + 8 kg 
kabinové zavazadlo.  Z vlastních zkušeností to pro jednoho golfistu stačí. 
 
 

THRACIAN GOLF COURSE 
 

   
 

Jedinečné golfové hřiště tvořené kontrastem skvělého designu, rozlehlosti a krásy pobřežní krajiny, nabízí úchvatné 
scenérie útesů, moře a zeleně. 150 metrů vysoký skalní útes poskytuje velkolepý výhled na Černého moře. Toto 
úchvatné hřiště je dílem světoznámého golfového hráče Garyho Playera. Jeho 18 jamek par 72 se rozkládá podél 4 a půl 
kilometrů dlouhého černomořského pobřeží, při hře si tak můžete vychutnávat jedinečný výhled nejen na moře, ale také 
na skalnaté útesy, které jej lemují. Thracian Cliffs Golf Course je jediným hřištěm na světě, kde se od každé jamky 
můžete kochat pohledem na moře. Díky svému vynikajícímu designu, který hřišti vdechnul Gary Player, je doslova 
předurčeno k tomu, dostat se mezi trojici nejlepších světových golfových hřišť. 
 
Hřiště se rozkládá na 164 hektarech divokého pobřeží, jeho greeny jsou dosti rozlehlé, krásně tvarované a 
vymodelované.  
 
Thracian Cliffs je oblastí nedotčeného pobřežního terénu, který patří k tomu nejkrásnějšímu v Bulharsku. A hřiště, které 
zde bylo vybudováno, je jedním z nejdramatičtějších na světě. Většina hráčů, kteří se zde ocitli poprvé, se ani nedokážou 
plně soustředit na hru a spíše se kochají pohledem na okouzlující krajinu nebo fotí. Při druhé hře už je to s pozorností 
lepší a golf zde je skutečně nezapomenutelný. Součástí golfového areálu je samozřejmě klubovna s restaurací, 
půjčovnou golfového vybavení, půjčovnou vozítek, najdete zde i specializovaný obchod pro golfisty a minimarket. 
 
 
 
 

 

 


