
                                                                                                                                                                     

7 nocí s golfem ve Východním Kapsku a Kwazulu Natal 

 

Kwazulu Natal nabízí celoročně ideální podmínky pro vášnivé hráče golfu.   

 
 

   1.června 2013 – 30.září 2013       1.října 2013 – 31.května 2014 

Golfista v 2lůžkovém pokoji  32540,- 32740,- 

Golfista v 1lůžkovém pokoji  51410,- 51755,- 

Nehrající doporvod ve 2lůžkovém pokoji  26120,- 26260,- 

Nehrající doprovod v 1lůžkovém pokoji   44990,- 45265,- 

 
 

 

Balíček zahrnuje: 

• 8 denní pronájem automobilu s neomezenou kilometráží a standardním pojištěním  

• 4 noci v hotelu WILD COAST SUN****, standardní ubytování se snídaní  

• 3 noci v hotelu ZIMBALI LODGE and COUNTRY CLUB****, standardní ubytování se snídaní  

• Hra na 18 jamkových hřištích v Southbroom Golf Course 

• Hra na 36 jamkových hřištích v Wild Coast and Zimbali  

• Místní zástupce CK na zavolání 24hodin denně (anglicky mluvící) 

• Přivítání a vyzvednutí místním reprezentantem naší CK na letišti (anglicky mluvící) 

Balíček nezahrnuje: 

• Leteckou dopravu PRG-DUR-PRG 

• Fakultativní program 

• Komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna 

• Položky osobní povahy a spropitné 

 

 

  



                                                                                                                                                                     
 

1. den - Přílet do Kwazulu Natal/Durban 

Po příletu do Durbanu vás na letišti uvítá náš místní zástupce, který vám pomůže s převzetím vašeho pronajatého 

automobilu. Průvodce vás zaveze do hotelu, kde vám vysvětlí vše důležité, co byste mohli na své dovolené 

potřebovat vědět. Předá vám poukazy na golf, hotely atd. Zároveň zodpoví všechny vaše případné dotazy.  
Ubytování:  Wild Coast Sun Hotel 

Stravování:  Snídaně 

2. den - Golf na hřišti Wild Coast  

Fakultativně– Užijte si den, relaxujte na pláži nebo objevujte krásy okolí 

Ubytování:  Wild Coast Sun Hotel 

Stravování:  Snídaně 

3. den - Golf na hřišti Wild Coast 

Fakultativně- Po skvělém golfu si užijte některou z lázeňských procedur nebo masáží nabízených hotelem. 
Ubytování:  Wild Coast Sun Hotel 

Stravování:  Snídaně 

4. den - Golf na hřišti Southbroom 

Fakultativně– Okolí láká k procházkám, objevte krásy přírody v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Ubytování:  Wild Coast Sun Hotel 
Stravování:  Snídaně 

5. den - Z Divokého pobřeží do Zimbali 

Po odhlášení z hotelu Wild Coast Sun vás čeká dvouhodinová cesta na severní pobřeží do hotelu Zimbali Lodge. Po 

přihlášení v hotelu se nechte hýčkat místním luxusem a dopřejte si zasloužený relax po cestě. 
Ubytování:  Zimbali Lodge 

Stravování:  Snídaně  

6. den - Golf na hřišti Zimbali  

Fakultativně–Vydejte se na nákupy do Gateway Mall Shopping centre, nebo si užijte soukromí a luxus privátní 

hotelové páže.   
Ubytování:  Zimbali Lodge 

Stravování:  Snídaně 

7. den - Golf na hřišti Zimbali 

Fakultativně– Odpoledne využijte k projížďce na koních nebo na horských kolech. Případně jeďte člunem na moře 

a možná že spatříte velryby a delfíny.  
Ubytování:  Zimbali Lodge 

Stravování:  Snídaně 

8. den  - Odjezd z Kwazulu Natal   

Odhlaste se z hotelu a zbytek dne využijte k relaxaci. Odpoledne odjezd na letiště, vrácení automobilu do 

půjčovny a odlet domů. 
Ubytování:  Zimbali Lodge 

Stravování:  Snídaně 

 


