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GOLF 

NA SICÍLII

 
 

4 noci se snídaní / 3x green fee / 1x večeře/ letenka/  
 

15.4. – 19.4.2020 
 

VERDURA GOLF***** 
 
 

4 noci se snídaní + 3x green fee Verdura Golf + 1x večeře          25.990,- Kč  
VIP SLEVA                -2.000,- Kč                                         

Zpáteční letenka včetně kufru do 15 kg                  8.500,- Kč 
Finální cena             32.490,- Kč 
 

Cena je za 1 osobu a  zahrnuje:   
Zpáteční letenku Praha – Palermo - Praha včetně poplatků, 4 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, 3x green fee na golfových 
hřištích Verdura Golf,  1x uvítací večeři v hotelu, transfer letiště – hotel – letiště, služby česky hovořícího delegáta, organizaci 
závěrečného golfového turnaje, denní vstup do hotelového SPA (sauna, hammam, bazény) 

 
Cena nezahrnuje: 
Poplatek za přepravu golfového bagu do 23 kg + 3000,- Kč za osobu, pojištění léčebných nákladů v zahraničí a storna zájezdu + 465,- 
Kč za osobu, příplatek za jednolůžkový pokoj + 5.500,- Kč. 
 

Předběžný letový řád: 
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AZ 513  15APR  PRGFCO 1215 1405    
AZ1795  15APR  FCOPMO 1740 1845    
AZ1784  19APR  PMOFCO 1200 1310    
AZ 512  19APR  FCOPRG 1505 1655    

 

 

 

 
VERDURA GOLF RESORT  
 

 
 
Verdura Golf Resort leží na jihu Sicílie nedaleko přímořského letoviska Sciacca. Nejbližší letiště se nachází v hlavním 
městě Sicílie Palermu, což je asi 133 kilometrů od hotelu (80 minut jízdy autem). 
Při stavbě resortu byly použity výhradně místní materiály, jako je kámen, písek, dřevo nebo rákos. Resort tvoří přes 230 
hektarů krajiny s téměř dva kilometry dlouhým soukromým pobřežím. Díky mírnému klimatu a dlouhému létu je tato 
oblast poměrně oblíbená celoročně. Jsou zde dvě osmnácti jamková hřiště a jedna devítka, z nichž 27 jamek je 
přístupných po celý rok. Pro relaxaci po Vaší hře je zde připraveno Verdura Spa, které se zaměřujeme na thalassoterapii  
(léčba mořskou solí) a poskytuje řadu dalších blahodárných procedur. 
 

 

VERDURA GOLF 
 

 

 
Golfový resort Verdura Golf & Spa Resort na Sicílii je označován za jeden z nejvíce vzrušujících v Evropě. Resort byl 
navržen dobře známým anglickým architektem Kylem Phillipsem, který dokázal skloubit ohromující sicilskou přírodu a 
parametry špičkového golfového hřiště. Jeho práce je opravdu vidět, protože obě osmnáctky jsou navrženy ve stylu 
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skotských Links. Všechny tři jsou posety olivovníky a pomerančovníky. Díky své poloze jsou hratelná po celý rok. Na 
ploše hřiště se nevyskytuje jediná budova, která by mohla bránit výhledům do krajiny a na azurové moře. 
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