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Golf Plaisir   Næstved Golfklub  
Kenneth Bloch-Egendal  Martin Hans Hansen
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  28 92 79 68  |  martinhanshansen@hotmail.com

Information

Forårstur med det hele til Tyrkiet
Sirene Belek Hotel  |  15. - 22. marts 2020

Pris per person,    

11.995,- 

Forårsturen går denne gang til Tyrkiet på femstjernet hotel med All 
Inclusive, lige midt i golfmekkaet Belek. Her skal vi starte sæsonen på bedst 
mulig vis med inspirerende træning og spil på nogle fantastiske golfbaner.  

Antalya Golf Club ligger lige ved hotellet og har to fantastiske 18 hullers 
baner, Pasha og Sultan. I spiller to runder på Sultan, som er blandt de 
bedste baner i Belek med et udfordrende og varieret layout. Pasha, som I 
spiller tre runder på, har samme designfilosofi, men er lidt kortere og 
generelt lidt nemmere at lave point på. Træningsfaciliteterne er ligeledes 
fremragende, så se frem til en skøn golfoplevelse! 

Sirene Belek Hotel er kendt for sine store og behagelige værelser og et 
fremragende udvalg af restauranter. Her har I All Inclusive i buffet-
restauranten og adgang til adskillige andre restauranter mod et mindre 
bookinggebyr (8-14 Euro).  Det femstjernede hotel har alle tænkelige 
faciliteter som inden- og udendørs pools, spa og masser af øvrige 
aktivitetsmuligheder. 
Martin vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere får en 
vellykket og hyggelig tur! 

Velkommen! 

Martin Hans Hansen, PGA Pro Næstved Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
• Fly København - Antalya t/r 
•  Transport af 30 kg bagage samt golfbag
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• 7 nætter i dobbeltværelse på 
 Sirene Belek Hotel***** med 
 All Inclusive
• 5 runder golf (3 x Pasha, 2 x Sultan)
•  Træning ved PGA Pro inkl.   
 rangebolde

FLYTIDER:
15. marts                 09:50 - 15:25
22. marts                07:00 - 08:50

             
         

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.300,-

Belek er et sandt golfmekka med 14 
topbaner og femstjernede hoteller 
på en perlerække ud til havet.  All 
Inclusive og et skønt klima gør kun 
golfferien endnu bedre.

Tyrkiet

Skøn sæsonstart 
i Tyrkiets

golfmekka


