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Předmět: program a předběžný cenový rozpočet pro Golf&Vinařský zájezd 4 dny/4 noci do jižního 
Toskánska, Argentario (oblast Maremma), pro 6/8/10 osob 
 
a) program: 
 
Středa, příjezd do Toskánska, Monte Argentario 
odpoledne: příjezd do Toskánska VLASTNÍ DOPRAVOU, check-in ve 4* venkovském resortu  
večeře: welcome dinner, zahrnuto v ceně 
 

 
 
Čtvrtek, Monte Argentario, tee time 
ráno: tee time na 18 jamkovém golfovém hřišti Argentario Golf  
oběd: v Golf Club House, NENÍ zahrnuto v ceně 
odpoledne: návštěva/degustace vína Maremma ve vinařském podniku lokality (30’) 
večeře: v typické místní restauraci, NENÍ zahrnuto v ceně 
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Pátek, Saturnia, tee time, Pitigliano 
ráno: přesun do Saturnia (50’), tee time na 18 jamkovém golfovém hřišti Terme di Saturnia Golf Club,  
oběd: v Golf Club House, NENÍ zahrnuto v ceně 
rané odpoledne: relax v bazénu se sirnou termální vodou (38°) v blízkých lázních  
odpoledne: přesun do magického městečka Pitigliano (20’), prohlídka města; 
večeře: v typické místní restauraci, NENÍ zahrnuto v ceně; 
po večeři: návrat do hotelu (45’) 
 

 
 
Sobota, sea, Maremma 
ráno: výlet lodí podél pobřeží přírodního parku Maremma, NENÍ zahrnuto v ceně 
oběd v základu ulovených ryb na palubě lodi, NENÍ zahrnuto v ceně 
odpoledne: návštěva/degustace vína Maremma ve vinařském podniku lokality 
večeře: privátní večeře v domě rybáře, zahrnuto v ceně 

po večeři: návrat do resortu 
 

 
 
Neděle, odjezd 
 



 
 
b) budget:  
 
Cena na osobu: Cena na osobu: 935€, 890€, 845€, 800€, v závislosti na velikosti skupiny 4, 6, 8, 10 
nebo více osob 
 
zahrnuje: 
 

A) Ubytování, za 4 noci, ve venkovském rezortu 4*, ve dvoulůžkových pokojích, včetně snídaně 
(Poznámka: příplatek za jednolůžkový pokoj, za 4 noci 160€ na osobu) 
 

B) Příprava programu, rezervace; doprovod, asistence česky mluvícího průvodce během 
zájezdu; simultánní překlad (naše cestovní výdaje zahrnuty) 
 

C) 2x degustace předních toskánských vín s návštěvou vinařských podniků (prohlídka vinic a 
vinných sklepů, průvodcovský výklad pěstební technikou a výrobou vína; degustace 3, 4, 5 
vín, dle vinařského podniku, často rovněž speciálních vín, doplněné ochutnávkou olivového 
oleje a/nebo typických místních produktů: uzenářských výrobků a sýrů; doba trvání 2 h) 

 
D) welcome dinner + večeře v rybářském domě 
 
Poznámka: v ceně není zahrnutý transfer, green fee, ani konzumace v restauracích, kterou nutno 
uhradit přímo na místě, dle výběru z jídelního lístku; na účet klientů jde i útrata česky mluvícího 
průvodce, přítomnost velmi užitečná v restauracích při překladu jídelního lístku 
 

 
 
c) podmínky:  
 

- nabidka obce plati do:                   Do tohoto data nám musíte potvrdit, že výše uvedený cenový 
rozpočet je schválený, a že se zájezd uskuteční; a oznámit nám přesná data a počet pokojů, které 
budete požadovat. V opačném případě budou veškeré rezervace pokojů a degustací zrušeny  
splatnosti:                    Do tohoto data, bankovním převodem/internetovým převodem, po obdržení 
naší proforma faktury obsahující storno podmínky a bankovní údaje, musí být zaplaceno 50% 
celkové, neboli               €; doplatek: přímo v HOTOVOSTI při příjezdu 



 

 
 
Poznámka – fakturace: budete-li požadovat, do 60 dní po ukončení pobytu vám bude zaslána faktura na 
celou částku (vzhledem k mezinárodní operaci mezi dvěma zeměmi EU, nebude při fakturaci uplatňováno 
DPH). 
 

 
 

 


