GOLFMATKA - SIRENE
> Harri Thilin ohjatut peli- ja opetusmatkat Turkin Belekiin, 7 vrk

13. - 20.10.2019
20. - 27.10. 2019

Tervetuloa täyden palvelun golfmatkalle Sireneen!
• Corendon suorat lennot Oulu– Antalya – Oulu
sis. bägin kuljetuksen lennolla
• Majoitus Sirene Golf Belek * * * * * kahden hengen huoneessa
• Ultra All Inclusive
• 5 x green fee kolmelle eri kentällä
(Pasha, PGA Sultan ja Caryan iltagolf valaistuksessa)
• Lento- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa
• Pro Harri Thilin matkanjohtajan palvelut kohteessa sekä kolme
opetustuokiota sis. harjoituspallot

Sirene Golf Belek
Sirene Golf Resort on monipuolinen lomakeskus Belekissä, puolen tunnin
ajomatkan päässä Antalyan lentokentältä. Se sijaitsee Belekin
kauneimmassa osassa.
Hotellin asiakkaiden viihtyvyyden takaavat monipuoliset liikunta- ja
hyvinvointipalvelut sekä ultra all inclusive, johon vaihtelua tuovat hotellin
kuusi erilaista ravintolaa. Huoneet ovat hyvin varusteltuja ja tilavia
(47m2). Huoneissa on kokolattiamatto sekä parveke.
Hotellin vieressä sijaitsevat Antalya Golf Clubin kaksi golfkenttää, joihin
pääset hotellista maksuttomalla shuttle-kuljetuksella. Hotellilla on myös
oma ranta.
Huoneita
Huoneissa

233 (hotelli), 211 (villat)
ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, tallelokero,
maksuton wifi, kylpyhuone, hiustenkuivaaja, parveke
Ravintola
6 ravintolaa ja 7 baaria
Lisätiedot
allasalue, kylpyläosasto, parturipalvelut, saunat,
kuntosali, koripallo- ja tenniskentät, pesulapalvelut
Lähin kaupunki
Antalya 45 km, Kadriye-kylä 6 km
Lähin golfkenttä Pasha ja PGA Sultan hotellin vieressä, Carya 2 km,
National 2,5 km
Lähin lentokenttä Antalya 30 km

>> http://www.sirene.com.tr/

Pasha & PGA Sultan, Carya Golf
Antalyan Golf Clubin kentät, Pasha ja PGA Sultan, tarjoavat
sopivasti haastetta ja vaihtelua nautinnolliseen lomagolfiin. Pasha on
helpompi leveine väylineen, PGA Sultanin vaatiessa
suunnitelmallista peliä kapeiden väylien ja yli sadan bunkkerin
ansiosta.
Molemmat kentät on suunnitellut European Golf Design yritys, joka
on yksi parhaimmista golfkenttien suunnittelijoista Euroopassa.
Maan tasaisuuden vuoksi kentällä on helppo kulkea väylältä väylälle.
Carya Golf on klassinen golfkenttä, joka vaatii golfaajalta
keskittymiskykyä ja hyvää strategiaa. Carya Golf tarjoaa golfaamista
kauniissa ympäristössä eukalyptus puiden ympäröimänä. Carya golf
on ensimmäinen golfkenttä koko Euroopassa, joka on valaistu
kokonaan. Menit siis golfaamaan aamuvarhaisella tai iltamyöhään
voit olla varma, että näet pelata. Täällä pelaamme iltagolfia.
>> http://agc.com.tr/?lang=en

>> http://www.caryagolf.com/en/home/

Lennot
Lennot ovat Corendon lentoyhtiön lomalennot
suoraan Oulusta Antalyaan ja takaisin.
Lentohintaan sisältyy bägin kuljetus lennolla (max
15kg) ja matkalaukku ruumaan (max 20kg) sekä
käsimatkatavara 7kg.
Lennolla on välipalatarjoilu lisämaksusta.

Hinta 1895 €/hlö kahden hengen huoneessa
Matkanjohtaja
Matkanjohtajana matkalla toimii PGA Pro Harri ”Henkka”
Thil. Harri on Oulun Golfkerhon Head Pro sekä
valmennuspäällikkönä.
Hän haluaa tarjota jokaiselle golfarille mahdollisuuden
kehittyä pelaajan omien tavoitteiden mukaisesti.

Varaa oma matkapaikkasi ja ilmoittaudu heti:
Harri Thil
044-288 5959
henkka@golfprohenkka.com

Golfpassi
03-515 1007
toimisto@golfpassi.fi

Menolento / su 13.10. tai 20.10.2019
Oulu

Antalya

11:30

16:00

Paluulento / su 20.10. tai 27.10.2019
Antalya

Oulu

06:00

10:40

Lisämaksusta
• Huone yhdelle henkilölle +150€/ 7vrk
• Kahden viikon matka 3090€ / hlö / 2hh

