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BOTNIA GOLF INTERNATIONAL 2013 
 

Matkakohde TURKKI - BELEK, SIRENE GOLF ***** 
 
Lennot:  SEINÄJOKI - ANTALYA - SEINÄJOKI 
  
Lentoaikataulu: SEINÄJOKI – ANTALYA  24.10.2013 KLO 14.00 – 18.30  
  ANTALYA – SEINÄJOKI 31.10.2013  KLO 15.00 – 19.25 
 

Ajankohta 24. – 31.10.2013 (TORSTAI – TORSTAI) 
   

Matkan hinta  1.595€/hlö    

 
Hintoihin sisältyy -     lentomatka Seinäjoki – Antalya – Seinäjoki Onur Airin  
       suoralla tilauslennolla (ruokailu lennolla meno-paluu, kylmä ateria) 

- lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa lentokenttä – hotelli - 
lentokenttä oppaan johdolla 

- 1 viikon majoitus Belekissä SIRENE GOLF ***** jaetussa 2-hengen 
huoneessa ALL INCLUSIVE 

- 6 x greenfee valmiiksi varatuilla tee-ajoilla  
*2 x ANTALYA GOLF CLUB: Pascha course 
*1 x ANTALYA GOLF CLUB: Sultan course 
*2 x TAT GOLF BELEK  
*1 x SUENOGOLF PINES COURSE    

- Golfibägin kuljetus lennoilla meno-paluu (max. 25 kg) 
- Kuljetus Pines Course kentälle m/p  
- Pro Mika Sormunen järjestää ryhmäopetusta matkalla  
- Lomamatkojen oppaiden palvelut perillä kohteessa 

 

Lisämaksusta -     Muut kuin yllä olevat palvelut 
- 1-hengen huone 250 euroa / hlö 
- Pro Mika Sormuselta mahdollisuus varata yksityisopetusta 
- Matkavakuutukset (suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista) 
 
 

 
Vastuullinen  
matkanjärjestäjä:                  , Helsinki   

      
  
MUUTA:  TOIMITUSMAKSU 12 euroa / lasku 
  Ennakkomaksu 6.5. 200€/hlö, Loppumaksu: kuukausi ennen matkaa 
 



  

 
TIIAUSAJAT KENTILLE: 
25.10    Pasha            11:46 – 12:26   24 hlöä 
26.10    Sultan               08:37 – 09:32 24 hlöä 
27.10    Tat Golf             07:00 – 07:45 24 hlöä 
28.10    Pines              07:06 – 07:51 24 hlöä 
29.10    Tat Golf 07:00 – 07:18 12 hlöä 
29.10    Tat Golf             07:36 – 07:54 12 hlöä 
30.10    Pasha              12:02 – 12:42 24 hlöä 
 

 
 
GOLF-KENTTÄ: 
ANTALYA GOLF CLUB      
36 reikää, Pasha: Par 72, 5731 m,  Sultan: Par 71, 6411 m 
Puh. +90-242-7255970, fax +90-242-7255971 
www.antalyagolfclub.com.tr 
 
Tasoitusrajat: miehet 28, naiset 36 (Pasha) 
                        miehet 24, naiset 28 (Sultan) 
Antalya Golf Clubiin kuuluu kaksi 18 reikäistä kenttää. Kentistä helpompi ja lyhyempi on Pasha, mutta 
siinäkin oman vaikeutensa  tuovat useat dogleg-väylät, bunkkerit ja kallistetut greenit. Toinen kenttä 
on Sultan, joka on Championship kenttä. Sen on suunnitellut European Golf Design yhdessä David 
Jonesin kanssa. Hieno kenttä, jossa pitkät väylät suurelta osin pinjametsän keskellä. Molemmille 
kentille erikoishinta hotelli Sirene Golfissa majoittuville. Kentät sijaitsevat alle 1 km hotelli Sirene 
Golfista, josta hotellin järjestämä ilmainen kuljetus golfkenttä – Hotelli Sirene – golfkenttä. 

 
 
 
 
TAT BELEK GOLF     

27 reikää, par 72 
Puh. + 90-242-7255303, fax +90-242-7254129 
 www.tatgolf.com.tr 
 
Tasoitusrajat:  miehet 28, naiset 36 
Tat Golf on hyvin vaihteleva golfkenttä, välillä kumpuilevaa metsämaastoa ja välillä seurataan lähes 
Välimeren rantaviivaa. Tämä golfareita miellyttävä kenttä on valmistunut vuonna 1997. Hotelli Sirene 
Golfista on matkaa tälle golfkentälle reilu 3 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antalyagolfclub.com.tr/
http://www.tatgolf.com.tr/


  

 
     

KOHDETIEDOT: 

Belek 
Belekin lomaparatiisi on suunniteltu niille, joille vain paras on kyllin hyvää. Jos toivot 
lomaltasi luonnonläheisyyttä, liikunnallisuutta tai vain silkkaa suloista joutilaisuutta, on Belek 
oikea valinta. Kohde ja hotellit sopivat erityisen hyvin myös lapsiperheille. 
Alue tunnetaan tasokkaista golfkentistään, erikoisista mäntymetsistään ja pitkistä hiekkarannoistaan, 
mutta myös turkkilaisen keittiön hienoimmista herkuista ja lähiympäristön lukuisista mielenkiintoisista 
nähtävyyksistä. Hotellialueet ovat hyvin hoidettuja ja vehreitä; täältä ei loman aikana tarvitse niin 
halutessaan poistua.  
Belekissä on kymmenen kilometrin säteellä useita golfkenttiä, jotka kuuluvat Turkin parhaimpiin. 
Väylät ja viheriöt ovat hyvässä kunnossa ja niillä pelataan vielä kohtuuhintaan. Taurusvuoristo kohoaa 
jylhänä taustalla ja toisella puolella välkehtii Välimeri. Belek sopii paitsi liikunnan ystäville, myös 
kaikille niille, jotka nauttivat siististä, rauhallisesta lomaympäristöstä, hyvistä hotellipalveluista ja 
rannan riemuista. Turkin Rivieran pääkaupunkiin, Antalyaan, on helppo pistäytyä ostoksille ja 
tutkimaan sen vanhaakaupunkia ja kauniisti entisöityä huvivenesatamaa. Kaukana ei myöskään ole 
historiallinen Perge, jossa apostoli Paavali piti ensimmäisiä saarnojaan. Läheisistä 
luonnonnähtävyyksistä mainittakoon kauniit Manavgatin vesiputoukset.   
 

HOTELLITIEDOT: 
SIRENE GOLF ***** 

Korkeatasoinen, runsaiden palvelujen hotelli rannalla. 
Yleiset tilat ja palvelut 
Tyylikkäässä vastaanotossa oleskelutilat. Internetyhteys. Hotellialueella on useita baareja, ravintoloita 
ja disko. Kaksi viihtyisää allasaluetta, erillinen lastenallas liukumäkineen (mäet avoinna rajoitetusti). 
Turkkilainen kylpylä, hierontapalvelu, kauneussalonki, hyvin varusteltu kuntosali, kauppoja ja lasten 
leikkikenttä. Hotellilla on kaksi eritasoista täysimittaista golfkenttää, joille on järjestetty maksuton 
kuljetus. Paljon erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmaa kaikenikäisille. 
Huoneet 
Huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, maksuton tallelokero, minibaari, hiustenkuivaaja, suihku/kylpy, wc 
ja parveke tai terassi. Osassa parivuode. Kokolattiamatot, villa-huoneissa laattalattiat. Lisävuode 
yhdelle, villa-huoneessa kahdelle lapselle tai yhdelle aikuiselle. 
Perushintaan sisältyy 
Majoitus 2 hengen huoneessa tai villa-huoneessa. All inclusive. 
Lisämaksusta  huone yhdelle (+250 €/vk). 
Yhteystiedot 
Üc Kumtepesi Mevkii PK 33, Belek, Antalya 
Puh.:   +90–242–710 0800 
Faksi: –725 4527 
www.sirene.com.tr 
All inclusive 
- ateriat, välipalat ja paikalliset juomat buffetravintolassa ja 
  baareissa rajoitettuina aikoina 
- viikko-ohjelman mukaiset ohjatut liikuntatunnit 
- maksuttomat aurinkotuolit ja -varjot sekä pyyhepalvelu  
- hotellin kansainväliset ohjelmat ja lastenkerho 
- lisäksi käytössä aikarajoituksin sauna, turkkilainen sauna, 
  kuntokeskus, kesäkaudella myös mm. tennis (pelivälineitä 
  vuokrataan), kori- ja rantalentopallo, minijalkapallo,  
  pöytätennis, tikanheitto sekä säävarauksella melonta  
 (enintään 1 tunti kerrallaan).  

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

