Turcja Belek

od 845

Titanic DeLux Hotel
Otwarty wyjazd Toya GC
03.11.2018 - 10.11.2018

Typ oferty: Wyjazdy grupowe

Titanic DeLux Hotel - Opis hotelu

Ten luksusowy ośrodek położony jest nad rzeką, w otoczeniu lasów piniowych. Na miejscu do
Gości jest 9 odkrytych basenów, 2 kryte baseny, park wodny ze zjeżdżalniami wodnymi, a takż
centrum fitness z pełnym zakresem usług. Obiekt oferuje ponadto prywatną plażę o długości 1
znajduje się w zacisznej okolicyNa terenie obiektu znajduje się restauracja bufetowa z bufetem
dzieci, a także 4 restauracje z wyborem dań z karty, serwujące wybrane specjały kuchni tureck
włoskiej i owoce morza. Na miejscu do dyspozycji Gości jest ponadto kilka barów. W wolnej ch
mogą odprężyć się w łaźni tureckiej lub wybrać się na prywatny rejs statkiem po rzece. Przestr
centrum spa obejmuje zarówno część krytą, jak i część na świeżym powietrzu. Ośrodek Titani
Belek oferuje ponadto zlokalizowany w pobliżu prywatny kompleks sportowy z 8 kortami teniso
profesjonalnymi boiskami piłkarskimi.
http://www.titanic.com.tr/titanicdeluxegolfbelek/default-en.html

Program oferty

Belek to wspaniałe miejsce w południowej Turcji leżące nad błękitną taflą Morzem Śródziemny
pośród piaszczystych plaż i urzekających krajobrazów. Region uznawany za światowy skarb n
piękna spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających turystów. Dojazd z lotniska trwa
minut. W Belek znajduje się tu aż 14 pól golfowych.

Pola w pakiecie

TITANIC GOLF CLUB - to pierwsze 27 – dołkowe pole w Turcji. Otwarte we wrześniu 1997 ro
przeszło całkowity remont w 2015 roku. Składa się z 3 dziewiątek „The River”, „The Mediterran
„The Forest” http://titanicgolfclub.com/

Propozycja Przelotu
LOT z Wrocławia do Antalya 3-10.11.2018 - loty również z innych miast
WRO
AYT

06:15
10:00

AYT
WRO

11:10
12:35

Cena za bilet od 730 zł.
Cena bagażu golf ok. 70€/w obie strony.

Udogodnienia hotelu
Bar
Bar z przekąskami
Całodobowa recepcja
Całoroczny basen
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Śniadanie w pokoju
Masaż
Mini Bar
Obsługa pokoju

Pokoje dla niepalących
Pokoje/ udogodnienia dla
niepełnosprawnych
Przechowalnia bagażu
Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Suszarka
Telewizja
Telewizja satelitarna
Usługi pralni
Usługi Spa & Wellness

Titanic Deluxe Hotel 5*

DBL Golfer

SGL Golfer

NON G

7 noclegów / ALL / cena w EURO od osoby
03-11.11 Cena od

845.00 EUR

985.00 EUR

622.00

Titanic Deluxe Hotel 5*

Oferta zawiera
7 noclegów w pokoju standard DBL
lub SGL,
Golf unlimited na polu Titanic
Wyżywienie All Inclusive
2 żetony na driving range dziennie
Transfer lotniskowy
Ubezpieczenie KL NNW z OC golf
Podatek i obsługę
Opiekę lokalnego partnera

Wyjazd Toya Golf otwarty
DBL Golfer
SGL Golfer

NON G

Oferta nie zawiera
Przelotu do Antalya,
Wizy płatnej 20€
Opłat za melex, wózek
Opłata za bagaż golfa
Biletów na Turkish Airlines Open

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

