
 

Golf Planet si vyhrazuje právo na změnu ceny pokud nebude dostupná kalkulovaná cena za letenky, ubytování, green fee nebo další služby zahrnuté 
v nabídce. Ceny jsou kalkulovány na základě dostupnosti služeb v momentě závazné objednávky. 

V případě letecké přepravy kalkulace neobsahuje přepravu golfových bagů, pokud tomu není uvedeno jinak. Cena je závislá na druhu dopravy 
(charter, pravidelná letecká přeprava) a letecké společnosti. Pro podrobnosti o ceně kontaktujte naše rezervační oddělení. 

Pamatujte, že časová prodleva od zadání poptávky do závazného objednání služeb může ovlivnit cenu zájezdu! 
 

Golf Planet s.r.o. – cestovní kancelář, Dělnická 213/12, 170 00, PRAHA 7, IČO 27186890, DIČ: CZ27186890 
Spisová značka: C 102906 vedená u rejstříkového soudu v Praze; Základní kapitál: 200.000 Kč 

Tel./Fax: +420 222 966 212; Hotline: +420 774 436 911; e-mail: info@golfplanet.cz; www.golfplanet.cz; www.luxurygolf.cz 
Banka: Raiffeisenbank a.s., č.účtu: 414166/5500, IBAN: CZ9455000000000000414166, SWIFT: RZBCCZPP 

 
--- Vzor 171210 --- 

 

TURECKO – Belek 

Hotel Kaya Belek ***** 

23.2. – 2.3.2019 
 

POLOHA: Tento resort byl postaven na ploše více než 40 tisíc metrů čtverečných v oblasti Belek. Od mezinárodního letiště je vzdálen 
27 km, od historického města Side 35 km a od městečka Kadriye 2,5 km. Hotel se nachází přímo na pláži. 
 

HOTEL: Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace venkovní i krytá, restaurace a la carte, lobby bar a dalších několik barů včetně baru 
u bazénu, dětská restaurace, knihovna, disko, konferenční místnost, amfiteátr, turecké lázně (sauna, jacuzzi, masáže, solárium, 
kadeřník, kosmetika), lékař, hlídaní dětí, čistírna, prádelna, krejčovství, obchodní centrum (suvenýry, butiky, klenotnictví,  foto 
servis...), půjčovna automobilů, motorek a jízdních kol. 
 

POKOJE: Všechny pokoje jsou klimatizovány, mají koupelnu s vanou, WC a vysoušečem vlasů, telefon s přímou provolbou, TV se 
satelitním příjmem, minibar (nealkoholické nápoje se doplňují každý den), trezor (za poplatek), pokojový servis (za poplatek), balkon 
s výhledem na moře. 
 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ A ZÁBAVA: 2 venkovní bazény, dětský bazén se 3 skluzavkami, jeskyně Ali Baba, krytý bazén, kanoe, šlapadla, 
minigolf, 4 tenisové kurty (2 s betonovým povrchem a 2 s antukou), stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, gymnastika, vodní 
gymnastika, step aerobic, lukostřelba, šipky, mini fotbal, fitness, za poplatek banán, vodní lyže, ringo, parasailing, potápěčská škola, 
surfování, výuka tenisu, jízda na koni, paintball, biliár, procedury v tureckých lázních. Dále zdarma kursy břišního tance, vaření, 
kreslení, ruční práce, společenské hry, bohatý celodenní animační program pro děti i dospělé, mini klub pro děti 4-12 let, klub pro 
juniory 13-16 let. 
 

STRAVOVÁNÍ: Ultra All inclusive zahrnuje snídani, pozdní snídani, oběd, večeři, svačiny - občerstvení u bazénu a na pláži, Nomádský 
stan s tureckými specialitami, kávu a zákusek, půlnoční občerstvení, místní a vybrané zahraniční alkoholické a nealkoholické nápoje.  
 

CENA BALÍČKU NA OSOBU:               12.400 Kč – sleva 9% = 11.300 Kč bez letenky, 17.800 Kč s letenkou,  
příplatek za jednolůžkový pokoj 1.900 Kč 
příplatek za neomezený golf 2.300 Kč 

 

CENA ZAHRNUJE: 7 nocí ubytování ve standardním dvoulůžkovém pokoji s all inclusive, 3x green fee na hřišti Kaya Eagle, garantované 
hrací časy, zpáteční transfery z letiště do hotelu a transfery z hotelu na hřiště, asistenci na letišti zástupce partnerské CK, povinné 
pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. 
 

CENA NEZAHRNUJE: dopravu na místo pobytu, cestovní a golfové pojištění, jiná green fee, fakultativní výlety. 

 

    
 

 

 


