Organizace fotbalových soustředění 2018 Goldcity Tourism Complex Alanya Turecko
41€ na osobu v třílůžkovém pokoji / noc / full board plus
45€ za osobu ve dvoulůžkovém pokoji / noc / full board plus
68€ na osobu v jednolůžkovém pokoji / noc / full board plus
Období : leden - únor - březen – duben 2018
Úroveň hotelu : 5 *****
Oficiální web hotelu : goldcityhotel.com.tr
 Ceny jsou konečné, zahrnují DPH. Žádné skryté poplatky.
 Jeden jednolůžkový pokoj s košíkem ovoce v den příjezdu pro vedoucího skupiny je
zdarma.
 Sauna, turecké lázně, vířivka, parní lázeň, vyhřívaná mramorová lehátka zdarma.
 Fitness centrum / posilovna a vyhřívaný krytý bazén zdarma.
 Jeden pokoj pro masáže a pro vybavení zdarma.
 Vyprání sportovní uniformy jednou denně je zdarma.
 Zasedací místnost a její zařízení je zdarma.
 Během fotbalových tréninků voda zdarma.
 Trénink dvakrát denně po dobu 90 minut zdarma.
 Jeden zápas s druhým týmem, který se nachází v hotelu zdarma.
 Pokud jsou požadovány jiné zápasy, cena je 300 €.
 Při velmi deštivých dnech jsou hřiště mimo provoz.
 Klínky s kovem nejsou povoleny.
 Ceny platí pouze pro minimálně 20 osob ve skupině.
 90 minut další trénink na hřišti - 200 €.
 Osvětlení pro noční tréninky na 90 minut - 150 €.
 Extra zápas s týmem mimo hotel - 400 €.
 Plat rozhodčích se vyplácí extra.
 Extra vyprání uniformy na osobu - 5 €.
 Asistenční služby LASTURA - 24/7. (česky mluvícího průvodce)
Velikost fotbalových hřišť s přírodní trávou :
Standardní velikost fotbalového hřiště 70 x 105 (9.200 m²)
Velké rozměry fotbalového hřiště 70 x 120 (13.000 m² - se sportovní jízdní dráhou)
Hřiště jsou vzdálena 1.300 metrů od hlavní budovy. Převoz na ně je zdarma.
V sportovním areálu jsou šatny, WC a sprchy
Full board plus pro fotbalové týmy obsahuje:
Snídaně formou bufetu
07:00 - 10:00
Oběd formou bufetu
12:30 - 14:00
Večeře formou bufetu
19:00 - 21:00
Full board plus zahrnuje nealkoholické nápoje od 10:00 do 00:00.
Každý den se do minibaru dodávají 2 lahve vody a 1 láhev minerální vody.
Vzdálenost od Alanye : 20 km
Vzdálenost od letiště Gazipaşa : 30 km
Vzdálenost od letiště Antalya : 140 km
Lastura fotbal také poskytuje transfer z/na letiště a letenky pro fotbalové týmy.
LASTURA organizace fotbalových soustředění
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: lastura.com.tr
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