
 

Jarní golf a relax v severní Itálii - 26.- 30.3.2020   

Galzignano Terme je resort v magickém kráteru bývalé sopky 860 km od Prahy, 60 km od Benátek. 

Termální prameny umožňují relax po zimě, mikroklima regionu zajišťuje bezva podmínky pro golf.  

Můžete se k nám přidat nebo jet podle sebe. Doprava vlastní, detaily dále. 

Stránky resortu zde 

Základní informace:  místo  Galzignano Terme, termín  26.- 30.3.2020, 4 noci se snídaní v 4* hotelu,  
3 x green fee,  doprava individuální – z Prahy 862,8 km 
 
CZK   9 980, - na osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji hotelu SPORTING při obsazení dvěma 
osobami 
CZK   12 710, - na osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji při obsazení jednou osobou v hotelu 
SPORTING 
 
Video z návštěvy 2015 zde 
Video z kurzu pro začátečníky 2019 zde 

Ceny zahrnují: 
- 4 noci ubytování ve standardním dvoulůžkovém pokoji 
- bohatá snídaně formou bufetu 
- pro hráče - 3 x 18 freen fee na:  GC Montecchia, GC Frassanelle a GC Terme di Galzignano (2x9) 
- volný přístup na cvičné plochy v areálu - míče na driving range v areálu - € 2,50 za  28 míčků 
- volný vstup do fitness centra: 127 m². vybavená posilovna s nejnovějším zařízením Technogym sport 
- volné využití 6 termálních vnitřních a venkovních bazénů: 2400 m². wellness centrum s termálním 
  vodu, Kneippův bazén, sauna a parní lázeň 
- bezplatná lázeňská souprava s županem a ručníkem na bazén 
- parkování zdarma  
Vyšší kategorie pokojů možné za příplatek – viz stránky hotelů. 
Video z návštěvy roku 2015 
 
Nabídka pro začátečníky - zájemce o golf – ceny bez green fee:  

CZK 5 950/os - pobyt bez golfu, dvoulůžkový pokoj se snídaní při obsazení dvěma osobami, možnost 

individuálního využití cvičné golfové louky driving range a instruktáže dle dohody 

CZK 8 680/os - pobyt bez golfu, dvoulůžkový pokoj se snídaní při obsazení pokoje jednou osobou, 

možnost individuálního využití cvičné golfové louky driving range a instruktáže dle dohody 

CZK 7 950/os  - pobyt + kurz golfu pro začátečníky – dvoulůžkový pokoj se snídaní při obsazení dvěma 

osobami, kurz - 3 hod. úvodní lekce s instruktáží, pokračování s instruktáží 2 x 2 hod. na driving range, 

1 x hra na 9 jamkovém hřišti s doprovodem instruktora (green fee a míče nejsou v ceně) 

Pozn. Zapůjčení golfových holí zdarma po dohodě, ceny zahrnují vše jako nabídka pro již hrající 

golfisty kromě gree fee na 18 jamková hřiště. 

V případě dotazů neváhejte se obrátit na: Leoš Kopecký, kopecky@artcom3000.cz  

 

https://www.galzignano.it/
https://www.youtube.com/watch?v=CZUm2HzOJNk
https://www.youtube.com/watch?v=woQp8LWO0Zs
mailto:kopecky@artcom3000.cz

