
S ODLETEM KAŽDÝ PÁTEK

od 30.990 Kč

od 33.990 Kč

*

*

Cena zahrnuje: 
 + Letenku z Prahy na Tenerife 
 + 7 nocí se snídaní v jedno, dvou nebo tříložnicových  
apartmánech
 + 5 green fee (2x Amarilla, Costa Adeje, Las Americas,  
Buenavista)

Cena kempu zahrnuje: 
 + Letenku z Prahy na Tenerife
 + 7 nocí se snídaní v jedno, dvou nebo tříložnicových apartmánech
 + neomezené green fee na hřišti Amarilla
 + služby trenéra 
 + transfer z letiště do hotelu

Cena nezahrnuje: 
 + Přepravu golfových holí 2.500 Kč
 + další hry Abama za 5.100 Kč
 + Golf de Sur za 2.000 Kč
 + půjčení auta na celou dobu pobytu

* Cena se může lišit v závislosti ne termínu 
   a počtu osob

Cena kempu nezahrnuje: 
 + Přepravu golfových holí 2.500 Kč
 + další hry na vyžádání 

* Cena se může lišit v závislosti ne termínu a počtu osob

25.12. - 30.4.

15.1. - 22.1., 
5.2. - 12.2.

Apartment Fairways Club (Amarilla Golf)

Apartment Fairways Club (Amarilla Golf)

(Na vyžádání je možné navrhnout ubytování v dalších hotelích 
dle vašich preferencí)

(Na vyžádání je možné navrhnout ubytování v dalších hotelích 
dle vašich preferencí)

Od roku 2005 se systematicky věnuje výuce a 
vzdělávání v golfu jak v roli osobního trenéra, kouče 
i sportovního manažera. Od roku 2004 je lektorem 
systému vzdělávání České profesionální asociace pro 
výchovu profesionálů. Je autorem či spoluautorem 
řady vzdělávacích materiálů. Má kvalifikaci Head pro. 
Je absolventem čtyřměsíční stáže u Hanka Haneyho 
vHank Haney International Junior Golf Academy v 
Hilton Head. V roce 2020 vyhrál Czech Senior Tour 
a Munich Open na Senior Golf Tour Europe.

Pohodový týden 
na Tenerife s golfem

Golfový kemp 
s Alanem Babickým

Radek Jaroměřský  602 102 108
David Nový      724 205 177

pro více 
info volejte:

pro více 
info volejte:

Radek Jaroměřský  602 102 108
David Nový      724 205 177


