Maciek Zakrzewski Bonalba

Golf na Costa Blanca ( Alicante)
z Maciejem Zakrzewskim
Bezpośredni lot z Krakowa
14-21.11.2018

www.hotelbonalba.com

Szanowne koleżanki i koledzy!
We współpracy z hotelem Bonalba 4**** Alicante oraz Komu Group Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na wyjazd golfowy z
Maciejem Zakrzewskim wraz z akademią golfa oraz 5 rund golfa
Ramowy program wyjazdu dla grupy z Krakowa
1 Dzień ( 14/11) – 16:00 zbiórka na lotnisku w Kraków Balice, spotkanie z Maciejem . Odprawa biletowo bagażowa, odlot
o godzinie 18:55 do Alicante . Przylot 22:10, transfer do hotelu, ok. 30 minut, zakwaterowanie w hotelu
2 Dzień(15/11) – śniadanie , I runda na polu Bonalba. Tee time 10:00 .Po golfie akademia golfa i czas wolny
3 Dzień (16/11)– śniadanie, II runda na polu Alenda, tee time 09:00 .Po golfie akademia i dalej czas wolny.
4 Dzień (17/11) – śniadanie , Dzień wolny – możliwość gry dla chętnych na polu Alicante Golf ( dopłata 70 EUR z meleksem)
5 Dzień (18/11) - śniadanie , Turniej Niepodległości- Flagi na polu Bonalba , tee time 10:56.
6 Dzień (19/11) – śniadanie, Turniej KOMU Group Golf Cup na polu Alenda.
7 Dzień (20/11) – śniadanie, Turniej PAG Golf Cup na polu Bonalba, tee time 10:56
Turniej zostanie rozegrany w formacie 2/3 STB netto w trzech grupach
HCP (0-18; 18,1 - 36; 36,1 - 54)
8 Dzień (28/10) – śniadanie, czas wolny , o godzinie 12:30 wyjazd na lotnisko. Wylot do Krakowa o godzinie 15:15
Przylot o 18:30
Każdego dnia w wolnym czasie będziemy wspólnie aranżowali wyjścia na kolacje oraz inne atrakcje.
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Cena :
Osoba w pokoju 2 osobowym : 899 EUR
Osoba w pokoju 1 osobowym : 1129 EUR
Nie golfista- w pokoju 2 osobowym : 499 EUR
Zawarte:
7 nocy - Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym lub 1 osobowym
Transfery lotniskowe
Codzienne śniadania X 7
5 rund golfa ( 3 X Bonalba oraz 2 X Alenda)
W tym 3 rundy turniejowe
1 godzina w SPA, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka/ dzień – płatne tylko zabiegi
Transfer na Alenda Golf
1 żeton codziennie na Driving range
Atrakcyjne nagrody w turniejach
Ubezpieczenie KL/ NW- TU Europa SA
Opieka przedstawiciela Komu group oraz Macieja
Zakrzewskiego
Temperatury na Costa Blanca w tym okresie są bardzo przyjazne i kształtują się na poziomie 20 – 24
stopni w ciągu dnia oraz ok. 18 stopni w nocy
Możliwe dopłaty:
*Dopłata do obiadokolacji ( bez napojów) – 18 EUR /osoba / dzień
*Semi All inclusive ( kolacja + open bar od 17:00 do 23:00) – 39 EUR osoba / dzień

Dodatkowo
płatne
Koszt biletu lotniczego Ryanair – 320 PLN + odpowiednie bagaże
Koszt bagażu rejestrowanego ( 20 kg) oraz transportu Kojów golfowych
+ 600 PLN
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Hotel Bonalba 4**** Alicante
Nowoczesny hotel Bonalba usytuowany jest w spokojnej części miejscowości Mutxamel, w odległości
2,9 km od plaż w miejscowości Campello i 10 minut jazdy samochodem od centrum miasta Alicante i
tamtejszego portu. Obiekt oferuje SPA oraz duży odkryty basen położony w tropikalnym ogrodzie.
Przestronne pokoje w hotelu Bonalba Alicante dysponują tarasem i lateksowym materacem.
W każdym pokoju do dyspozycji gości jest też bezpłatny przewodowy dostęp do Internetu oraz
telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W okolicy recepcji można
bezpłatnie korzystać z WiFi.
Hotelowe Spa obejmuje kryty basen oraz łaźnię turecką. W wolnej chwili Goście mogą poddać się
tu także masażom oraz zabiegom kosmetycznym. Na terenie obiektu mieści się restauracja
specjalizująca się w daniach z ryżu oraz pub w stylu angielskim. Na plaży San Juan znajduje się bar.

Zapraszamy na Costa Blanca
Rezerwacji i wpłaty należy dokonać do 21.09.2018r.
(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
Rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu ,
można tego dokonać u nas w biurze w dniu zapisu
( stawka 3% wartości całego wyjazdu)
Zgłoszenia przyjmujemy :
Komu Group Sp. Z o.o.
p.muszynski@komugroup.eu
Tel : 519 854 196
Lub u Maćka Zakrzewskiego
maciejzakrzewski@wp.pl
Tel: 503 132 917

