Włochy

od 1090

UNA Poggio dei Medici

TURNIEJ PAR GOLFOWYCH UNA POGGIO DEI MEDICI 4*, TOSKANIA
31.07.2018 - 07.08.2018

Typ oferty: Wyjazdy na Turnieje Golfowe

UNA Poggio dei Medici - Opis hotelu

Hotel usytuowany jest w dolinie Mugello w sąsiedztwie średniowiecznej miejscowości Scar
miast takich jak Florencja (35 km), San Gimignano (95 km) czy Lucca (100 km). Hotel z
pięknie urządzonych pokoi w starym toskańskim stylu. Wszystkie z balkonem oraz ogrodem,
z nich z widokiem na otaczającą zieleń. Gościom hotelowym ma do zaoferowania znakomitą r
z regionalną kuchnią zmieniającą się wraz z porą roku, bar, 10 sal konferencyjnych, centrum
łaznią turecką, salą do relaksacji i SPA, centrum fitness, zajęcia jogi, wypożyczalnię rowerów o
z Jacuzzi i barem. 30 km od lotniska we Florencji.
Leży w samym sercu pola golfowego.
STRONA HOTELU

Program oferty

Zapraszamy wszystkie Pary grające w golfa do gorącej Toskanii na wyjątkowy turniej, któ
odbędzie się na przepięknym polu Una Poggio Die Medici pod Florencją. Ten niepowtarzalny
spędzą Państwo w pięknym, kameralnym hotelu z wyśmienitą kuchnią degustując pyszne wina
grając na jednym z najlepszych pól golfowych we Włoszech. Przyjazny format texas scramble
turniej będzie wyśmienitą zabawą zarówno dla graczy początkujących jak i zaawansowanych.
wyjazdu oferujemy również do dyspozycji samochód, który odbierają Państwo na wybranym lo
Program Wyjadu i Turnieju
31.07/Wtorek
01.08/Środa
02.08/Czwartek
03.08/Piątek
04.08/Sobota
05.08/Niedziela
06.08/Poniedziałek

- przyjazd uczestników / wspólna kolacja
- runda towarzyska / kolacja z degustacją wina
- runda treningowa
- pierwsza runda turniejowa
- druga runda fniałowa, rozdanie nagród i uroczysta kolacja
- zwiedzanie winnic Toskanii / runda towarzyska
- Pavoniere Golf Club

Pola w pakiecie

UNA Poggio dei Medici Golf Club
18 dołkowe mistrzowskie pole golfowe, par 73, o długości 6.468, otwarte w 1992 roku. Jedno z
najlepszych pól golfowych we Włoszech, zaprojektowane przez architekta Alvise Rossi Fiorava
golfistę Baldovino Dassu według standardów USGA. Pole oferuje 5 różnych tee startowych ora
dobrą bazę treningową. Jest miejscem dla wielu turniejów mistrzowskiej rangi np. Ladies Euro
Tour.
Pavoniere Golf Course
18 dołkowe pole golfowe, zaprojektowane przez wybitnego golfistę Arnolda Palmera. Pole bog
roślinność otaczającą bunkry, oczka wodne oraz bardzo duże greeny. Pole wymagające, ale p
dla graczy, na każdym poziomie gry.

Propozycje przelotów
BEZPOŚREDNI LOT Z GDAŃSKA DO PIZY 30.07-06.08
WYLOT
12:35 14:55
POWRÓT 09:50 12:10
Cena samego biletu od 495 zł/os plus bagaż 20kg plus bagaż golfowy

BEZPOŚREDNI LOT Z KRAKOWA DO BOLONII 31.7-7.08
WYLOT
14:25 16:10
POWRÓT 12:15 14:00
Cena biletu od 410 zł/os plus bagaż 20kg plus bagaż golfowy
BEZPOŚREDNI LOT Z WARSZAWY DO BOLONII 31.7-7.08
WYLOT
12:40 14:40
POWRÓT 10:15 12:10
Cena biletu od 510 zł/os plus bagaż 20 kg plus bagaż golfowy

Udogodnienia hotelu

UNA Poggio dei Meddici 4*

DBL golfer

7 noclegów / HB Ceny w € od osoby
30/31.07 - 6/7.08 2018

1180.00 EUR

PROMOCJA do 30.04.2018

1090.00 EUR

OFERTA WAŻNA PRZY MIN 10 OS

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju DBL LUB SGL
Śniadania i Obiadokolacje
Degustacja wina po rundzie
towarzyskiej
Uroczystą kolację i degustacją wina
podczas pobytu
Pakiet 6 GF: 5xPoggio, 1xPavoniere
Turniej Par Golfowych
Atrakcyjne nagrody
Auto do dyspozycji
Ubezpieczenie KL NNW z OC golf
Podatek i obsługę

Oferta nie zawiera
Przelotu do Florencji, Bolonii lub Pizy
Opłaty za piłki na DR, wózków
Sprzęt golfowy wynajem: 30€/ dzień

Katarzyna Bobińska
tel: +48 600 88 55 44

e-mail: kbobinska@travel

