Już 8 kwietnia rozpocznie się wyjazd do Portugalii na Deutsche Bank Polish Masters Algarve
2018. Zapraszamy do zapoznania się z garścią informacji dotyczących wyjazdu. Osobami
kontaktowymi odnośnie całości wyjazdu są Anna Maliszewska, Kamila Nowakowska i Agnieszka
Warzec. Kontakty do każdej z tych osób znajdą Państwo na końcu poniższego maila.

Gospodarzem zawodów będzie hotel The Lake Resort, usytuowany w sercu Vilamoury. Rozegrają
Państwo 4 rundy golfa na polach:
• Millenium Golf Course,
• Laguna Golf Course,
• Monte Rei Golf & Country Club,
• Old Course Golf Club.
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii stableford netto w trzech grupach hcp: [0-15], [15,1-25],
[25,1-36]. Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z trzech dni. Dodatkowo każdego dnia wyłonimy
zawodników za najlepszą rundę oraz zwycięzców dołków konkursowych Nearest to the Pin oraz
Longest Drive.

Harmonogram turnieju:
• 8 kwietnia – przyjazd zawodników. Przygotowaliśmy dla Państwa transfery z lotniska do
hotelu. Dokładne godziny transferów są podane w załączniku. Na lotnisku wraz z firmą
transportową będzie czekała na Państwa Agnieszka Warzec (nr telefonu 0048
608 510 563)
Ważna informacja: Pierwszego dnia przygotowaliśmy kolację powitalną. Odbędzie się ona
w restauracji Gustatio w hotelu The Lake Resort o 20:30
• 9 kwietnia – I runda turnieju, pole golfowe Millenium, start turnieju od 10:12 z jednego tee
Transfery na pole: 08:30, 10:00, 11:00 (dojazd trwa około 5-10 min).
Transfery do hotelu: 16:30, 18:00.
Opcjonalnie dla osób niegrających w turnieju odbędzie się akademia golfa na polu Millenium
w godzinach: 11:00-13:00 w cenie 55 euro za osobę. Chętnych prosimy o zgłoszenia do wtorku – 3
kwietnia pod adresem anna.maliszewska@golf24.pl
• 10 kwietnia – II runda turnieju, pole golfowe: Laguna, start turnieju od 12:50 z dwóch tee
Transfery na pole: 11:30, 12:30 (dojazd trwa około 5-10 min).
Transfery do hotelu: 18:30, 19:30.
Opcjonalnie dla osób niegrających w turnieju odbędzie się akademia golfa na polu Millenium
w godzinach 11:00-13:00 w cenie 55 euro za osobę. Chętnych prosimy o zgłoszenia do wtorku –3
kwietnia pod adresem anna.maliszewska@golf24.pl

• 11 kwietnia – III runda turnieju, pole golfowe: Monte Rei, start turnieju od 10:00 z jednego
tee
Transfery na pole: 08:00, 09:00, 10:00 (dojazd trwa około godziny)
Transfery do hotelu: 16:30, 18:30

Opcjonalnie dla osób niegrających w turnieju odbędzie się wycieczka „Wine, Tapas and
Seaview”, podczas której odwiedzą Państwo najlepsze winnice w regionie, skosztują lokalnych
przysmaków, jak również będą podziwiać przepiękne plaże wybrzeża Algarve. Wycieczka odbędzie
się w godzinach 09:00 – 16:00. Koszt udziału w wycieczce to 250 Euro. Chętnych prosimy o
zgłoszenia do wtorku –3 kwietnia pod adresem anna.maliszewska@golf24.pl
• 12 kwietnia – IV runda turnieju, pole golfowe: Old Course, start turnieju od 09:30 z
jednego tee
Transfery na pole: 08:00, 09:00, 10:00 (dojazd trwa około 5-10 min)
Transfery do hotelu: 16:00, 18:00

Kolacja zakończeniowa Deutsche Bank Polish Masters i rozdanie nagród w restauracji w hotelu
The Lake Resort o godzinie 20:30
• 13 kwietnia – wyjazd, check out o godzinie 12:00, W przypadku późniejszego wyjazdu
istnieje możliwość pozostawienia bagażu w hotelu. Przygotowaliśmy dla Państwa transfery
z hotelu na lotnisko. Dokładne godziny transferów znajdują się w załączniku
UWAGA 1: W związku z dwoma kolacjami i wyborem menu bardzo proszę o zgłaszanie wymagań
dotyczących Państwa diety (wegetarianizm, weganizm, dieta bezglutenowa, inne), aby restauracje
mogły przygotować posiłki zgodnie z Państwa preferencjami. Zgłoszenia w tym zakresie proszę
kierować do 3 kwietnia na adres: anna.maliszewska@golf24.pl
UWAGA 2: W cenie turnieju golfiści mają zapewnione wózki i żetony na driving range, a w przypadku
Monte Rei również meleksy.
UWAGA 3: W przypadku osób, które samodzielnie przedłużają pobyt (przyjeżdżają wcześniej lub
wyjeżdżają później) informujemy, iż o takich zamianach poinformowaliśmy hotel, aby mogli Państwo
zostać w tym samym pokoju. W przypadku osób, które przedłużały pobyt przez Golf24 również
pozostaną Państwo w tych samych pokojach.
UWAGA 4: Osoby, które przyjeżdżają do hotelu we własnym zakresie informujemy, iż rejestracja w
hotelu będzie czynna w godzinach 12:00-20:00.
UWAGA 5: W przyszłym tygodniu otrzymają Państwo vouchery wyjazdowe, bilety lotnicze (dotyczy
osób, które kupowały bilety za pośrednictwem Golf24).

Numery kontaktowe:
Anna Maliszewska (pobyt, hotel): 0048 510 066 459
Kamila Nowakowska (kolacje, wycieczki, akademie): 0048 696 445 687
Agnieszka Warzec (transfery): 0048 608 510 563

Dziękujemy, że jadą Państwo z nami i życzymy fantastycznych wrażeń podczas wyjazdu.

