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35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk                            75 26 92 72  |  ben@bjbettergolf.dk

Information

Forårstur til golfmekkaet Belek med Esbjerg Golfklub
Cornelia Diamond  |  27. feb - 6. mar 2022

Pris per person,    

14.495,- 

Cornelia Faldo Course er designet af legenden Nick Faldo og han har brugt 
al sin ekspertise gennem sine mange år som tourspiller. Det 27 hullers 
anlæg tilbyder noget for alle typer golfspillere og ligger som de andre baner 
i Belek i et blandet pinjeskov- og parkområde. Layoutet byder på en del 
dog-leg huller, som kræver præcision. Par 3 hullerne er smukke og 
varierede, både lange og korte og med spændende greenområder. 

National Golf Course er en af de aller ældste golfbaner i Belek og gennem 
årene også en af de mest anerkendte. Banen blev indviet i 1994 og har 
siden da gennemgået en del forbedringer og regnes i dag for at være en af de 
hyggeligste golfbaner i Belek. Layoutet kan bedst beskrives som en 
blanding af park og skov med masser af pinje- og eukalyptustræer og med 
det imponerende Taurusbjerge i baggrunden. 

Cornelia Diamond er med udtrykket “Quality First” et virkeligt tophotel, 
hvor man har lykkedes med at skabe en virkelig oase, som man ikke vil 
hjem fra! Man bor i store værelser og udover privat strand er der 8 pools og 
et 1.200 kvm indendørs pool- og jacuzzi område. Med i all inclusive 
konceptet er flere forskellige restauranter med varierede temaer.

Velkommen!

Ben Tinning og Nicolai Klindt Jørgensen, PGA Proer Esbjerg Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly Billund - Antalya t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Cornelia Diamond 
•  All Inclusive på hotellet
•  5 runder golf (4 x Faldo, 
 1 x National)
•  Transfer hotel - golfbaner t/r
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
 rangebolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                                    1.500,-

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


