Maroko Marakesz

od 716

Hotel Du Golf
GOLF W MARRAKESZU Z WYLOTEM Z KRAKOWA
02.01.2018 - 28.02.2018

Typ oferty: Oferty Indywidualne

Hotel Du Golf - Opis hotelu

Hotel Du Golf 5* wchodzi w skład resortu Palmeraie Golf. Położony jest w spokojnej okolicy Ma
tuż przy polu golfowym. Do budynku 5 minut spacerem od pola golfowego. Posiada kryty i od
basen,łaźnię turecką, sauny oraz spa z dużą ofertą zabiegów. Budynek łączy w sobie architek
arabską i mauretańską. Goście mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do In
Przestronne pokoje dysponują balkonem z widokiem na basen, pole golfowe lub zawsze ośnie
Atlas.
Na terenie całego resortu znajduje się 8 restauracji, które oferują szeroki wybór dań kuchni tra
międzynarodowej – od marokańskich przysmaków po wykwintne potrawy kuchni włoskiej i azja
Oferta gastronomiczna obiektu obejmuje ponadto posiłki w formie bufetu.
Resort Palmeraie Golf Palace oferuje Gościom powitalną herbatę, bezpłatny transfer do centru
oraz bezpłatny dostęp do centrum fitness. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat mogą spędzić cały dz
klubie, w którym organizowane są rozmaite atrakcje.

Program oferty

Zapraszamy na golfa do słonecznego Maroka. Nowe połączenie lotnicze z Krakowa umożliwi P
odwiedzenie tego przepięknego miasta. W samym Marrakeszu znajduje się aż 12 pól golfowyc
zaprojektowanych przez czołowych projektantów na świecie. Marraksz to również wspaniałe re
i hotele.

Pola w pakiecie

Le Golf Palmeraie - pole golfowe Palmeraie zaprojektowane przez Roberta Tent Jones o pow
całkowitej 77 ha. Utworzone w pięknej okolicy w otoczeniu 7 jezior i gór Atlas - 4 Green Fee
Do wyboru 1 gree fee na jednym z 5 pól golfowych wraz z transferem.

Propozycja przelotów
Przelot z Krakowa liniami RyanAir już za 430 PLN
Przykładowe godziny lotu:

WYLOT
POWRÓT

Odlot
Przylot
6:25
10:00
10:30
16:00

Opłata za torbę golfową ok. 520 zł w obie strony

Udogodnienia hotelu
Bar z przekąskami
Całodobowa recepcja
Całoroczny basen
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Pokój z tarasem

Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sklepy w hotelu
Suszarka
Telewizja
Telewizja satelitarna
Usługi Spa & Wellness

Hotel Du Golf 5*

Golfer DBL

Golfer SGL

Non go

7 noclegów / BB / Ceny w € od osoby Pakiet bez lotu
02.01-28.02 2018

Oferta zawiera
7 noclegów w pokoju DBL lub SGL,

716.00 EUR

935.00 EUR

Oferta nie zawiera
Przelotu do Marrakeszu

390.00

Śniadania
5 green fee 4x Palmeraie + 1 pole do
wyboru
Transfer z i na lotnisko
Transfery na pola
Transfery do centrum miasta hotelowy bus
Dostęp do części spa z krytym
basenem, saunami i jacuzzi
Piłki na driving range na Palmeraie
GC
Ubezpieczenie i podatki

Opłat za bagaż golfowy

Katarzyna Bobińska
tel: +48 600 88 55 44
e-mail: kbobinska@travel

