
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/glasriketsgk2020
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 1 december 2019. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Antalya Golf Club stoltserar med två 18-håls banor av mycket hög klass, 
Sultan och Pasha. Den mest beryktade av de båda är Sultan som varit värd 
för ett antal stora turneringar, dessutom är den hemmabana för turkiska 
PGA. Sultan karaktäriseras av pinjeskog och en hel del vattenhinder. Av-
slutningshålet är fantastiskt vacker med det ståtliga klubbhuset som fond-
vägg till inspelet mot 18:e greenen. Systerbanan Pasha är lite bredare vilket 
gör det enklare från både tee och fairway. Den är även karaktäriserad som 
pinjeskogsbana men har inte lika mycket vattenhinder som Sultanbanan. 
Tillsammans utgör Sultan och Pasha en utmärkt kombination för en lyck-
ad golfvecka.

Sirene Belek Hotel håller 5-stjärnig standard och här finns det mesta 
man kan önska sig under en vistelse i Belek. Hotellbyggnaden ligger 
nära stranden och dessutom finns här ett stort poolområde. Som sig bör 
numera på hotellen i Belek så ingår all-inclusive som gäller på hotellet 
(ej golfklubben), så det är bara att koppla av och njuta av enkelheten. Det 
finns flertalet restauranger och barer m.m. i den stora hotellanläggningen 
så man kan variera sina upplevelser om så önskas. Rummen är mycket 
bra, relativt stora och med balkong. I rummen finns dessutom de flesta av 
de bekvämligheter man kan önska från ett hotell av Sirenes klass.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Köpenhamn - Antalya t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Sirene Hotel
•  All inclusive
•  5 greenfees (Sultan & Pasha)
•  Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:      1.495:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     
  18.995:-

Det finns få golfresmål som Belek 
inom Europas gränser – här finns 
massor av golfbanor inom ett kon-
centrerat område. Detta är verkligen 
unikt!

Turkiet

Följ med Henrik Lisecke till Belek!
Sirene | 28 mars - 4 april, 2020


