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TRAVEL & ACTION 
SIEDZIBA: ul. Hryniewieckiego 6B/145, 81-340 Gdynia, tel. 882 855 258, 22 349 23 96, www.travelandaction.pl 

fax: 0 22 349 27 13, marcin@travelandaction.pl, info@travelandaction.pl 

Belek to wspaniałe miejsce w południowej Turcji leżące nad błękitną taflą Morzem Śródziemnym, 
pośród piaszczystych plaż i urzekających krajobrazów. Region uznawany za światowy skarb 
naturalnego piękna spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających turystów. Dojazd z 
lotniska trwa jedynie 20 minut. Belek to również raj dla osób chcących aktywnie spędzać czas 
wolny grając w golfa. Znajduje się to 14 wspaniałych pól golfowych.  

 
TITANIC GOLF CLUB - to pierwsze 27 – dołkowe pole 
w Turcji położone przy hotelu. Otwarte we wrześniu 
1997 roku przeszło całkowity remont w 2015 roku. 
Składa się z 3 dziewiątek „The River”, „The 
Mediterranean” oraz „The Forest” 
http://titanicgolfclub.com/   
 
 
 

Ten luksusowy hotel położony jest przy polu golowym, w 
pobliżu prywatnej piaszczystej plaży o długości ponad 1 km. 
Na miejscu do dyspozycji Gości jest 9 odkrytych basenów, 2 
kryte baseny połączone z największym w Belek spa i centrum 
fitness z pełnym zakresem usług. Na terenie obiektu znajduje 
się restauracja bufetowa a także 4 restauracje z wyborem 
dań z karty, serwujące wybrane specjały kuchni europejskich.  

 

POLA GOLFOWE 

HOTEL 

 

CENY 

 

27 DOŁKÓW   
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• 7 noclegów w pokoju standard DBL 
lub SGL, 

• Golf unlimited na polu Titanic, 
• Wyżywienie All Inclusive,  
• Nielimitowane piłki na driving 
• Transfer lotniskowy i na pola golfowe, 
• CODZIENNA AKADEMIA GOLFA 
• Ubezpieczenie KL NNW z OC golf, 
• Podatek i obsługę 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Przelotu do Antalya, 
• Wizy płatnej 25€, 
• Opłat za, melex, wózek, 
• Opłata za bagaż golfa, 

 
 

PROPOZYCJE PRZELOTÓW 
 

Titanic Deluxe 
Hotel 5* 

 24.11-01.12 
2018 

7 noclegów / ALL / cena 
w EURO od osoby 

GOLFER 
DBL 

GOLFER 
SGL 

NON 
GOLFER 

Pakiet golf 
unlimited 990 € 1089 € 650 € 

Cena aktualna przy min. 8 os. 

WYLOT Z Berlina do Antalya 

 
TLX 12:25 AYT 17:45 
AYT 10:00 TLX 11:35 

 
Cena za bilet od 660  zł. 
Cena bagażu golf ok. 50€/w jedną 
stronę. 

TRAVEL & ACTION 
SIEDZIBA: ul. Hryniewieckiego 6B/145, 81-340 Gdynia, tel. 882 855 258 tel. 22 349 23 96, www.travelandaction.pl 

fax: 0 22 349 27 13, marcin@travelandaction.pl,  info@travelandaction.pl 

CENA ZAWIERA: 

TOP HOTEL   
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W Y J A Z D  S Z K O L E N I O W Y  

T U R C J A  -  L I S T O P A D  2 0 1 8

Tydzień treningu 
i gry w Belek

Chcą lepiej wykorzystywać swój

naturalny zamach i predyspozycje

Serdecznie zapraszam na listopadowy wyjazd szkoleniowy do Belek! Podczas wyjazdu: 

- dokonamy analizy Twojej gry 

- będziemy codziennie ćwiczyć każdą część golfa, od krótkich puttów do

monstrualnych drive'ów 

- będziemy uczyć się gry w golfa - nie tylko zamachu 

- będziemy pracować nad grą mentalną - koncentracją, rozluźnieniem, rutyną,

powtarzalnością, emocjami itd. 

- stworzymy dla Ciebie plan dzialania - będziesz wiedzieć co robić i jak trenować, żeby

grać lepiej 

- będziemy trenować i grać "z głową", w efektywny sposób rozwijając kluczowe

golfowe umiejętności 

- będziemy nagrywać każdy trening i interakcję, żeby móc po powrocie wrócić do

wszystkich ćwiczeń i wskazówek 

- zagramy co najmniej 6 rund golfa na polu Titanic 

- miło spędzimy czas, bez żadnej spinki i stresu!

Chcą czuć swobodę i radość

podczas gry 

Nie chcą robić rewolucji w swojej

technice, ale mieć gwarancję

poprawy rezultatów i radości z

golfa 

To wyjazd dla 

golfistów, którzy:

Raczej nie są zupełnie

początkujący 

Wojciech 
Waśniewski

www.edugolf.pl

Wojciech uczył się w Anglii, gdzie z wyróżnieniem ukończył

prestiżowe studia licencjackie i magisterskie na kierunku

Trener Sportu. Jest członkiem i wykładowcą PGA Polska

oraz Trenerem Asystentem polskiej kadry narodowej. Szkoli

golfistów od 2013 roku. Fan radosnego golfa, dziwnych (lecz

efektywnych) sposobów treningu i zmuszania uczniów do

myślenia i odkrywania w sobie odpowiedzi na problemy

rzucane w nich przez golfa.


