
   
 
                          
            
          POZVÁNKA –  VÍKEND S GOLFEM V RAKOUSKU 
         ---------------------------------------------------------------------- 
 
 Termín :  26.6. pátek – 28.6.neděle  2020 

 
 
Vážení přátelé ! 
 
Dovoluji si Vám nabídnout příjemný zájezd spojený s malým golfovým turnajem v Rakousku.  Nabízíme Vám termín koncem 
června, kdy si můžete dopřát  víkend i s celou svou rodinou. Jedná se o špičkový Dilly **** Wellness hotel ve Windischgarstenu,  
vzdálený od Prahy cca 350 km směr Linec.    
 
Nabídka hotelu pro naše hráče na  tento víkend  -  pátek až neděle s  golfem : 
 
Termín – příjezd: pátek     26.června                  
                 sobota   27. června.        golf    18 jamek     -  turnaj 
               odjezd:     neděle   28. června.        golf    18 jamek 
  
               Cena  na tento víkend činí                                                       300,- €   na osobu  
 
 
Cena zahrnuje :        2x  Fee na 18 jamkovém hřišti ( vzdáleno 5 min. od hotelu) 

  Ubytování – 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji    
                                  Stravování formou plné penze (snídaně, oběd, odpolední menu, večerní menu) 
    Zdarma užívání wellness prostor, bazeny,sauny,odpočívárny apod.  
                                  Lázeňskou taxu     
 
V případě, že budete chtít přijet o jednu noc dříve – již ve čtvrtek, je nutno připočítat tento příplatek: 
 
                     Dospělí:                      120,- €  za noc na osobu s plnou penzí a golfem    
                                                                         
               
 Příplatek za jednolůžkový pokoj :   15,- € za noc 
 Příplatek za pokoj typu Suite          20,- € za osobu a noc (tyto pokoje jsou velmi prostorné  

           a jsou určeny pro rodiny s dětmi) 
 
Pokud budete chtít přijet se svými dětmii, můžete si vypočítat sami cenu : 
Příplatky na dítě jsou dle stáří a druhu pokoje, který je vhodný pro rodinu, v ceně přípatku je obsažena plná penze. 
 
 
Dítě :           0 – 3 roky :              příplatek     15,-  €   za  noc             
                    3 – 6 roky :              příplatek     35,-  €   za  noc             
                    7 – 11 let  :              příplatek     40,-  €  za  noc              
                  12 – 15 let :               příplatek     46,-  €  za  noc  
                                                                                                                                                
V hotelu je dvoupatrové wellness (3.000m) a 2 vnitřní + 2 venkovní vytápěné bazény.  Pokoje i veškeré služby jsou na vysoké  
úrovni. Pro děti je k dispozici dvoupatrový dětský club s prolézačkami a skluzavkami, hlídání dětí je od dvou let věku je zdarma.  
Děti mají i svou vlastní saunu a samostatné bazény. Vstup do wellness, bazénů a saun je také zdarma.  
 
Stravování v tomto hotelu je zajištěno bohatou nabídkou švédských stolů, kde nechybí ryby ani speciality rakouské i 
středoevropské kuchyně. Máme zajištěnu plnou penzi, která se skládá ze snídaně, oběda  a odpoledního buffetu (káva, snack, 
zákusky, zmrzlina)  a večeře.   Všechna jídla jsou podávána buffetovou formou a také výběru ze tří hlavních jídel.  
 
Pití: nealkoholické nápoje jsou v hotelu do 20 hodin zdarma  a teplé nápoje káva, čaj – jsou zdarma do 16.30 hod.  
 
18 jamkové hřiště v těsné blízkosti hotelu je zasazené na úpatí Alp a vedle klubovny je ještě krásné přirodní koupaliště, kde si 
můžete po hře odpočinout – vstup pro golfisty opět zdarma.   
 
Veškeré informace o hotelu naleznete na stránkách www.dilly.at a zde si v sekci hotel můžete přehrát video o hotelu a golfovém 
hřišti. 
 
Přihlášení prosím mailem na :  chrpova@golflady.cz 
 
Rovněž tak se můžete přihlašovat osobně při našich turnajích nebo telefonicky  
na č. 737287288 – Chrpová.  
Veškeré informace našich dalších akcích jsou www.attgolftour.cz        
                                            Marcela Chrpová 

 
PořadateL ATT GOLD OPEN GOLF TOUR 
Manager   ERBIA GOLF CLUB 


