
Pris pr. person, voksen i delt dobbeltværelse: kr 9.978,-
Tillæg for enkeltværelse kr 995,-

Tag med Tranberg Golf til Tyrkiet, Belek
24.02 - 03.03.2019

Inkluderet i prisen

• Fly t/r Billund lufthavn - Antalya inkl. bagage/golfbag
• 7 nætter i dobbeltværelse / Gratis Wifi - All inclusive
• 3 runder golf på Pasha Golf
• 2 runder golf på Sultan Golf
• 4 dage med undervisning med 2 PGA Proer inkl. ubegrænset bolde
• Transfer t/r Antalya lufthavn - Resortet / hotel – golfbanerne
• Minimun 1 runde med PGA Pro
• Præmier til alle

Se mere information om flytider, praktiske info og beskrivelse af hotel og 
golfbanerne på næste side….

Kære golfer,
Tag med til den Tyrkiske perle”Sirene Belek Resort” med spil på PGA Sultan og Pasha. Vi 
skal hygge, spille en masse god golf og dyste i diverse turneringsformer, hvor der er 
mulighed for at vinde præmier. De herlige mennesker vi havde med sidste år kender 
hotellet og banen, og der er en god grund til genvalget, Sirene er et dejligt resort, og Sultan 
og Pasha banerne har det hele.



Information om Sirene Belek Resort

Tilmelding
For mere information og tilmelding kontakt Tranberg Golf i klubben eller mail 
info@tranberggolf.dk
Obs! Rejsen afvikles ved min. 10 personer  og max. 24 personer. 
Sidste tilmelding er d. 30. oktober 2018.

Fly info – Corendon 
24.02.2019 03.03.2019_____________
kl. 19:30 – Billund kl. 16:30 – Antalya
kl. 01:25 – Antalya kl. 18:35  – Billund

Sirene Belek Resort ligger i Belek ca. 45 min. Øst for Antalya. Resortet ligger lige på 
stranden og Antalya Golf Club ligger kun 2 minutters transfer derfra med Pasha og PGA Sultan 
banerne. Resortet er 5 stjernet og der er gratis shuttle fra hotellet til golfbanerne, som kan 
benyttes af hotellets gæster.
Antalya Golf Club har to 18 hullers baner, som er to forskellige baner; PGA Sultan -og Pasha 
course. Pasha course er designet af David Jones og er en god 18 huller golfbane, på par 72. 
Golfbanen er 5.731 meter lang og er på et godt middel niveau der kan udfordre golfspillere på 
alle niveauer. Sultan er en sand PGA mesterskabsbane med lange par 4-huller, vand i spil på 
otte huller og masser af dybe potbunkers både på fairway og omkring greens. Man fornemmer, 
at banens chefarkitekt, David Jones, har udtænkt Sultan, som en bane uden lette huller. Det er 
heller ikke uden grund at den er ratet som den 44. bedste golfbane i Europa, på trods af at den 
åbnede i 2003.
Sirene Golf Hotel er et moderne og flot hotel. Alle værelser har aircondition, fladskærms-tv, 
minibar og skrivebord. Nogle af værelserne har separat stue.
Der er flere uden- og indendørspools og man kan nyde godt af All Inclusive konceptet i en af 
hotellets 6 restauranter. Efter maden vil der være rig mulighed for at nyde aftenen i en af de 
forskellige barer. En gangbro går over svømmepølen og lige ned til stranden. Der er således 
ikke langt til hverken pøl eller strand. Desuden byder Sirene på et svømmebassin i olympisk 
størrelse, hvilket gør hotellet perfekt for dem, der elsker en morgendukkert.
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