
  

Oferta wyjazdu szkoleniowo-konferencyjnego dla Adwokatury Polskiej

Portugalia – Hotel Marriott  Praia D'El Rey Golf & Spa Resort



  

Niezbyt rozległa Portugalia zachwyca różnorodnością krajobrazów. Wybrzeże Oceanu Atlantyckiego obfituje w malownicze zatoczki 
i rozległe białe plaże. Szczególnie znanym turystycznie regionem jest leżące na południu Algarve, dokąd ruszają rzesze spragnionych 
międzynarodowej atmosfery i żywiołowej rozrywki. Za to ci, którzy poszukują spokoju i pragną skosztować smaku prawdziwej 
Portugalii, powinni skierować swe kroki do samej Lizbony lub w jej okolice, np. na Costa Prata – Srebrne Wybrzeże. Jest tu i bardziej 
górzyście, jest i więcej żyznych dolin pełnych zielonych plantacji winorośli, a i pięknych, pustych plaż znaleźć tu można pod dostatkiem. 
Przez wiele lat o naturalnym pięknie tego regionu nie wiedziało zbyt wielu i zapewne dlatego przetrwało ono niemalże nienaruszone po 
dziś dzień. Urokliwe średniowieczne miasteczka i rybackie osady, okalające je winnice i sady owocowe, szerokie plaże i górujące nad nimi 
klify. Costa Prata to także wymarzone miejsce na wakacje dla aktywnych, szczególnie tych, lubiących sporty wodne lub grę w golfa. 
Wybrzeże słynie wśród surferów, którzy mają tu idealne warunki do uprawiania swojej pasji. Golfiści mają natomiast do wyboru szereg 
znakomitych pól golfowych w tym kilka zaliczanych do najlepszych w Europie.



  

Na dramatycznym atlantyckim klifie, pomiędzy sosnowo-eukaliptusowymi lasami a piaszczystymi wydmami, wtopiony w krajobraz, 
rozpościera się ośrodek Praia D’El Rey – Królewska Plaża.  Wjazd przez okazałą bramę zdobną biało-błękitnymi azulejos czyli 
tradycyjnymi dekoracyjnymi kafelkami, przejazd uliczkami usianymi uroczymi portugalskimi willami, budzącymi mauretańskie 
reminiscencje i oto jesteśmy na miejscu. W centralnym punkcie ośrodka wita nas przytulny hotel Marriott, o niskiej zabudowie, 
stworzony w stylu hołdującym najlepszym architektonicznym tradycjom Portugalii. Wokół zieleń pola golfowego, oceaniczny brzeg 
i sylwetki zbudowanych wokół willi wakacyjnych. Cisza, relaks, prywatność.
Przemiła obsługa, spektakularny widok na ocean, wygoda, luz i swoboda w spędzaniu czasu – tak z pewnością zapamiętają tutejszy 
hotel Marriott goście Praia D’El Rey. To nie miejsce, w którym od rana do wieczora obowiązuje krępująca i zabijająca wakacyjną 
swobodę etykieta ubioru. To także nie jeden tych hoteli, które męczą tłumami gości. To miejsce przeznaczone do relaksu, regeneracji sił, 
napawania się inspirującym pięknem krajobrazu. Cechy całego obiektu, niczym w soczewce skupia w sobie Atlantic Coast Health Club & 
SPA. W spa firmowanym przez marki: Carita i Thalion, oddamy się prawdziwie kojącym zabiegom i masażom. Szczególnie wart 
polecenia jest – nawiązujący do jednej z głównych atrakcji Praia D’El Rey – masaż.... piłką golfową. 



  

Okolice Praia D'El Rey propozycje zwiedzania:
● Obidos  - antyczna perła Portugalii - miasteczko zamknięte w XIV-

wiecznych murach przepełnione zapachem bugenwilli i słynące 
z najlepszej pod słońcem ginji – wiśniowej nalewki tradycyjnie 
serwowanej z wisienką w czekoladowym kieliszku, który należy potem 
skonsumować z takim samym smakiem, jak samą wiśniówkę... Obidos 
to także centrum festiwali, by wymienić dwa najważniejsze: latem 
odbywa się tu barwny festyn średniowieczny, zaś na jesieni - atakujący 
zmysł smaku festiwal czekolady... 

● Peniche  – rybackie miasteczko, słynne ze swej XVI-wiecznej fortecy, 
w której za czasów dyktatury Salazara przetrzymywano więźniów 
politycznych. Obecnie jest tam muzeum historii regionu. Warto wybrać 
się do Peniche aby skosztować tutejszych ryb i owoców morza – uchodzą 
za najlepsze w całej Portugalii. Miasteczko słynie też z niezliczonych 
szkółek windsurffingu, a pobliski Baleal stanowi raj dla surferów. 
Z Peniche codziennie kursują łódki wycieczkowe oferujące rejsy 
widokowe wśród najpiękniejszych zakątków zatoki Berlenga.

● Lizbona  – Będąc tak blisko jednej z najbardziej niezwykłych 
europejskich stolic, nie sposób nie poświęcić jej choćby jednego dnia. 
Od tonącej w zabytkach i szachownicy stromych, wąskich uliczek Lizbony 
dzieli nas zaledwie  40 minut jazdy autostradą. To miasto z pewnością 
urzeknie nas swym klimatem. Niezwykła architektura, wąskie uliczki, 
po których suną zabytkowe tramwaje, kameralne knajpki z wyśmienitą 
sangrią rozbrzmiewające wieczorem dźwiękami fado... 

● Sanktuarium w Fatimie - to ważny ośrodek kultu maryjnego i cel wielu 
pielgrzymek katolickich. Droga z Praia D'El Rey do Fatimy zajmie nam 
półtorej godziny.

 



  

cena zawiera:
• Zakwarerowanie (7 nocy w 5* Marriott Praia D'el Rey w pokoju 2-osobowym) 
• Bogate śniadanie w formie bufetu 
• Wolny wstęp do hotelowego welness & spa (kryty basen, jacuzzi, sauna, siłownia)
• Ubezpieczenie KL, NNW, OC i bagażu podróżnego w cenie
• Podatki i opłaty serwisowe 

Dodatkowo płatne:
• Dopłata do pokoju jednoosobowego 345 euro
• Pole golfowe wg załączonego cennika
• Korty tenisowe wg załączonego cennika
• Wycieczka do Lizbony koszt 110 euro / od osoby
• Przelot Warszawa – Lizbona - Warszawa (ok. 1000 pln od osoby, samolotami 
rejsowymi TAP Portugal)
• Transfert  z lotniska do hotelu 13,5 euro/ przy min. 30 osobach
Dla chętnych (przy wcześniejszej rezerwacji) możliwość wypożyczenia samochodu 
z segmentu B, (np. opel corsa, citroen C2/C3, toyota yaris), na lotnisku w cenie 
ok. 35 euro za dobę.

Oferta specjalna wyjazdu szkoleniowo-konferencyjnego
6 – 13 kwiecień 2013 

Szkolenie 7-dniowe zakwaterowanie w 5* Hotelu Marriott Praia D'el Rey Golf & Spa Resort 
Koszt szkolenia   506 euro / od osoby*



  

Dorośli:

• 18 dołków                                                                    59 € 

• 27 dołków                                                                    59 €

• 36 dołków                                                                    78 €

Juniorzy:

• 18 dołków                                                                   45 €

 

Pakiety 'Special GEMs'

• Pakiet Brązowy – 3 rundy                                     166 €

• Pakiet Srebrny – 4 rundy                                       220 €

• Pakiet Platinum – 6 rund*                                  272 €

Driving Range

50 piłek                                                                              5 €

1000 piłek (tylko dla grupy min. 8 osób)               55 €

*Możliwość gry na polach PDR, Royal Obidos oraz Bom Sucesso. Zapewniony bezpłatny transfer między polami przy wcześniejszej rezerwacji.

Cennik Pola Golfowego Praia D'El Rey 



  

                                           Szkółka Golfa Praia D'El Rey

                                               Nauka gry w golfa prowadzona przez Pro - zajęcia grupowe 

Grupa:  5 osób

Czas trwania: 1 godzina* 

Cena: 30 € / od osoby

W cenie::

• 1 godzina nauki pod okiem profesjonalisty

• sprzęt  do ćwiczeń

• Driving-Range – bez limitu piłek

Obowiązuje golfowy dress code

*nauka z udziałem Pro, kolejna godzina ćwiczeń na Driving Rang'u w cenie : 5  € / 50 piłek



  

Rezerwacja kortu 

6,20 € / 1 godzina / od osoby 

Lekcje z instruktorem

1 osoba – 36,10 €

2 osoby – 20,60 € / od osoby

3 osoby – 15,50 € / od osoby

Gruopa (4-6 osób) – 10,30 € / od osoby

Wypożyczenie sprzętu

Rakieta – 3,60 € / szt.

Zestaw 3 piłek – 3,60 € / zetsaw

Cennik Kortów Tenisowych Praia D'El Rey 
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