GOLFMATKA - SIRENE
> Aurinko Golfin pelimatka Turkin Belekiin, 7 vrk

2. - 9.11.2019

Golfmatkan sisältö:
• Corendon Air lomalennot Helsinki – Antalya – Helsinki
sis. bägin kuljetuksen lennolla
• Majoitus Sirene Golf Belek * * * * * kahden hengen huoneessa
• Ultra All Inclusive
• 5 x green fee viidelle eri kentälle (1x PGA Sultan, 1x National,
1x Titanic, 1x Caryan iltagolf, 1x Nobilis)
• Lento- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa
• Matkanjohtaja Jari Virtasen matkapalvelut

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.
Huoneissa on kokolattiamatto sekä parveke.
Hotellin vieressä sijaitsevat Antalya Golf Clubin kaksi golfkenttää, joihin
pääset hotellista maksuttomalla shuttlekuljetuksella. Hotellilla on myös
oma ranta.
Huoneita
Huoneissa
Ravintola
Lisätiedot
Lähin kaupunki
Lähin golfkenttä
Lentokentät

233 (hotelli), 211 (villat)
ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, tallelokero,
maksuton wifi, kylpyhuone, hiustenkuivaaja, parveke
6 ravintolaa ja 7 baaria
allasalue, kylpyläosasto, parturipalvelut, saunat,
kuntosali, koripallo- ja tenniskentät, pesulapalvelut
Antalya 45 km, Kadriye-kylä 6 km
Pasha ja PGA Sultan hotellin vieressä, Carya 2 km,
National 2,5 km
Gazipasa 150km, Antalya 30 km

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

PGA Sultan & National & Carya & Titanic & Nobilis
Antalya Golf Clubin PGA Sultan tarjoaa sopivasti haastetta ja
vaihtelua nautinnolliseen lomagolfiin. Kenttä vaatii
suunnitelmallista peliä näyttävien vesiesteiden ja yli sadan
bunkkerin ansiosta.
Carya 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.
National Golf on kerännyt paljon kansainvälisiä tunnustuksia ja se
on yksi alueen arvostetuimmista kentistä. Kenttä testaa golfarin
jokaista yksittäistä kykyä. Vehreässä ympäristössä, luonnollisten
järvien seassa kulkevalla golfkentällä pelaaminen on nautinto.
Titanic koostuu kolmesta yhdeksän väylän kokonaisuudesta joista
jokaisella on oma nimi, joka kuvaa kentän luonnetta. Nämä ysit ovat
nimeltään The River, The Mediterranean sekä The Forest.
Nobilis on tasainen kenttä, mutta siellä kulkuun on lisätty haasteita
useilla eri vesielementeillä.

Lennot
Lennot ovat Corendon (Detur) lentoyhtiön lomalennot
Helsingistä Antalyaan ja takaisin.
Lentoihin sisältyy käsimatkatavara ja matkalaukku (20kg)
sekä golfbägi (15kg) ruumaan.

Hinta 1415 €/hlö kahden hengen huoneessa
Tervetuloa mukaan aurinkoiseen seuraan!
Matkan varaukset NexGolfin kilpailukalenterin
välityksellä.
Lisätiedot matkasta:
Jari Virtanen
jari.virtanen@holidayclub.fi
Puh. 041 519 2840
Golfpassi Oy
toimisto@golfpassi.fi
Puh. 03 515 1007
Mukaan mahtuu 24 matkalaista. Varaa heti!

Menolento / la 2.11.2019
Helsinki

Antalya

10:50

15:40

Paluulento / la 9.11.2019
Antalya

Helsinki

07:00

09:55

Lisämaksusta
• Huone yhdelle henkilölle +140€/ 7vrk
• Pääsylippu Turkish Airlines Openiin +25€ / hlö /pv
• Lisä green fee vapaapäivälle +80 – 100€ / henkilö,
riippuen kentästä

