


18th President’s Cup
27 март - 02 април

ХОТЕЛЪТ

Hilton Pyramids Golf предлага отлични условия на централно местоположение, идеално за разглеждане 
на забележителности, пазаруване или голф пътуване. Хотела разполага с разнообразни помещения за 
настаняване както и множество развлекателни и СПА съоражения.  
 
Изберете от разнообразие от добре обзаведени стаи Hilton, всички от които имат изглед към голф 
игрището или басейна. Ъпрейгда до Junior Suite ви дава възможността, да възползвате от просторна 
всекидневна. 
 
Поглезете се в СПА центъра на хотела, тренирайте във фитнеса или плувайте в красивия открит басейн. 
 
Хотела предлага 7 елегантни бара и ресторанта. Насладете се на гледка към голф игрището в Hilton Pyra-
mids Golf, докато обядвате в ресторант Fairway или пиете коктейл в басейна в Island Bar. 

Hilton Pyramids Golf *****



18th President’s Cup
27 март - 02 април

ИГРИЩАТА

Allegria Golf Course
18 дупки, 6495 метра
https://www.theallegriacairo.com/

https://www.theallegriacairo.com/


ИГРИЩАТА

New Giza Golf Course
18 дупки, 6622 метра
http://www.newgizagolf.com/



ИГРИЩАТА

Palms Hill Golf Course
27 дупки, 6538 метра (A&C игрища)
http://palmhillsgolfcourse.com/



НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

Hilton Pyramids Golf *****
Единична стая - голфър 1895 EUR

Двама играчи в двойна стая (на човек) 1545 EUR

Голфър и неголфър (на стая) 2805 EUR

PGA Academy единична стая - голфър 2045 EUR
PGA Academy двама играчи в двойна стая (на човек) 1695 EUR
PGA Academy голфър и неголфър (на стая) 2955 EUR

Полети
София - Истанбул - 27 март - 15:25 / 16:50 - TK1032
Истанбул - Кайро - 27 март - 18:35 / 19:55 - TK694
Кайро - Истанбул - 2 април - 08:55 / 12:15 - TK691
Истанбул - София - 2 април - 13:20 / 14:35 - TK1031
- Цената на полетите не е включена в цената. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.
- Преференциална групова цена с включена голф екипировка от Turkish Airways - 580 EUR
- Агенцията през, която можете да се възползвате от офертата е Travel Advisors Ltd - office@ta-bg.com,
+359 885 505071 / +359 883 788444, Lubo Donchev. Service Fee - 25 EUR.
Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с екипа на БГА.

Golfer пакетът включва
- Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
- 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Pyramids***** (нощувка със закуска)
- 4 игри на голф:
 1 x New Gyza Golf Course
 1 x Palm Hills Golf Course
 2 x Allegria Golf Course
- Всички кръгове включват споделено бъги
- Тренировъчни топки
- Еднодневен тур с англо говорящ гид с посещение на Египетския музеи, Пирамидите и Сфинкса. 
Транспорт, обяд и входни такси. 
- Гала вечеря на 1 април
- Голф подарък
- Експресна виза при влизане в Египет
 



НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

PGA Academy пакетът включва
- Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
- 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Pyramids***** (нощувка със закуска)
- Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
- 4 игри на голф:
 1 x New Gyza Golf Course
 1 x Palm Hills Golf Course
 2 x Allegria Golf Course
- Всички кръгове включват споделено бъги
- Тренировъчни топки
- Еднодневен тур с англо говорящ гид с посещение на Египетския музеи, Пирамидите и Сфинкса. 
Транспорт, обяд и входни такси. 
- Гала вечеря на 1 април
- Голф подарък
- Експресна виза при влизане в Египет

Non - Golfer пакет включва
- Удобен автобусен трансфер от хотела 
- 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Pyramids***** (нощувка със закуска)
- Еднодневен тур с англо говорящ гид с посещение на Египетския музеи, Пирамидите и Сфинкса. 
Транспорт, обяд и входни такси. .
- Гала вечеря на 1 април
- Експресна виза при влизане в Египет

*По желание може да запазите допълнителна игра на 9 дупки на Dreamland Golf Course на 
преференциална цена от 45 евро с включени тренировъчни топки и споделено бъги. Игрището се 
намира на територията на официалния хотел. 

Депозит в размер на 50%, трябва да бъде заплатен до 20 януари 2023 г.



ПРОГРАМА
ПОНЕДЕЛНИК 27 МАРТ
- 13:30 Пристигане на летището за полета от София до Истанбул
- 15:25 Заминаване от София
- 19:55 Пристигане в Кайро
- 20:30 Трансфер до официалния хотел

ВТОРНИК 28 МАРТ
- Първи кръг от 18th President’s Cup - New Giza Golf Course
- Свободна вечер

СРЯДА 29 МАРТ
- Втори кръг от 18th President’s Cup - Allegria Golf Course
- Свободна вечер

ЧЕТВЪРТЪК 30 МАРТ
- Целодневен тур до Пирамидите, Сфинкса и Египетския музей с включен транспорт, гид, входни такси 
и обяд. 

ПЕТЪК 31 МАРТ
- Трети кръг 18th President’s Cup - Palm Hill Golf Course
- Свободна вечер

СЪБОТА 01 АПРИЛ
- Финален кръг от 18th President’s Cup - Allegria Golf Course
- Гала вечеря и награждаване

НЕДЕЛЯ 02 АПРИЛ
- Трансфер от хотела до летището
- 07:00 Check-in на летището за полета до София
- 08:55 Заминаване от Кайро
- 14:35 Пристигане в София

ЗА КОНТАКТ:
Константин Икономов,
+359 888 698 991
k.ikonomov@golfbg.net


