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SUORA LENTO LAPPEENRANNASTA! 
 

TURKKI – BELEK 
 

4. - 11.4.2014 (PE–PE) 
   

Matkan hinta   

PUOLIHOITO 1.295€/hlö (Viipurin Golf 1) 

ALL INCLUSIVE 1.495€/hlö (Viipurin Golf 2) 

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

- lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa lentokenttä – hotelli - 
lentokenttä  

- golfbägin kuljetus lennoilla meno-paluu (max 25 kg)  
- 1 viikon majoitus Belekissä SUENO GOLF HOTEL ****+ jaetussa 2-

hengen huoneessa valituilla hoidoilla 
- 5 x green fee hotellin omille kentille Pines (3) & Dunes (2) Golf course 

valmiiksi varatuilla lähtöajoilla (kentät aivan hotellin vieressä) 
- Lomamatkojen oppaiden palvelut perillä kohteessa 

 

Lisämaksusta -     muut kuin yllä olevat palvelut 
-  1-hengen huone 210 euroa / hlö 
- Matkavakuutukset (suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista) 

 

Vastuullinen  
matkanjärjestäjä:                   , Helsinki    
 

ENNAKKOMAKSU 200 EUROA / HENKILÖ VARAUKSEN VAHVISTUESSA! 
LOPPUMAKSU KUUKAUSI ENNEN MATKAA! 
MUUTA   TOIMITUSMAKSU 12 euroa / lasku 
     

VARAUKSET 30.11.2013 mennessä: 

SEPPO RÖNKKÖ 
puh.040-5653915 tai sronkko@saunalahti.fi 
 

Mukaan mahtuu 24 henkilöä! VARAA HETI! 
PASSI TULEE OLLA VOIMASSA 3 KK MAASTA POISTUMISEN JÄLKEEN! 
 

LENTOAIKATAULU (alustava) 
Lappeenranta – Antalya  04.04.2014 klo 13.30 – 17.30 
Antalya – Lappeenranta  11.04.2014 klo 06.30 – 10.40 

mailto:sronkko@saunalahti.fi


  

GOLF-KENTÄT: 
SUENO GOLF DUNES JA SUENO GOLF PINES 

www.sueno.com.tr 
Sueno hotellin kaksi omaa kenttää hotellin välittömässä yhteydessä.  Tämän helpompaa 
ei pelaamaan lähtö ole, sillä molempien kenttien aloitus ja päätösreiät ovat muutama 
sata metriä hotellin ovelta. Pines on tasokas kenttä, jonka erikoispiirteenä ovat 
voimakkaasti kumpuilevat väylät.  Dunes on myös erinomainen kenttä ja hieman 
leppoisampi kuin Pines. Pines on 18 reikäinen par 72 kenttä ja Dunes 18 reikäinen 
par 69 kenttä. 

KOHDETIEDOT: 
BELEK 

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: 

HOTELLI SUENO GOLF **** 
Korkeatasoinen hotelli kahden golfkentän yhteydessä. Hotellissa on monipuoliset palvelut. 
Ravintolalla ja viereisellä aulabaarilla on suuri ulkoterassi, josta on näkymät tuuhealatvuksisten 
pinjametsiköiden reunustamalle golfkentälle. Aivan terassin tuntumassa on lampi suihkulähteineen ja 
viheriölle johtavine siltoineen. Hotellin edestä pääsee paikallisbussilla Kadriyen kylän keskustaan. 
Yleiset tilat ja palvelut 
Rahanvaihto-, pesula- ja huonepalvelu. Aulassa langaton internetyhteys sekä kaksi konetta (yhteydet 
maksuttomia). Golfkeskus, proshop. Buffetravintolan yhteydessä myös à la carte -ravintola. Useita 
baareja, jopa golfkentällä liikkuva baari. Elokuvateatteri, kaksi kokoustilaa, parturi-kampaamo, 
kansainvälinen lastenkerho, leikkihuone ja pelihuone. Spa-osastolla sauna, hamam, erilaisia 
hierontoja sekä kasvo- ja vartalohoitoja. Sisäallas, joka on yhdistetty käytävällä ulkoaltaaseen; 
molemmissa altaissa on osa lapsille. Kuntosali, kaksi isoa ja yksi pieni jalkapallokenttä, kaksi 
tenniskenttää sekä muita harrastusmahdollisuuksia. Ohjelmallisia iltoja järjestetään, esimerkiksi 
turkkilainen ilta, samba-ilta tai diskoilta rannalla. Oma ranta-alue, jonne on kuljetus hotellilta 
golfautolla. Rannalla on pitkä laituri, snackbaari, pikkukauppa, lasten leikkikenttä, aikuisten ja lasten 
uima-allas, aurinkopedit ja -varjot sekä pyyhepalvelu. Ranta-alueella on kesällä myös aktiviteettejä 
kuten tikanheittoa ja vesijumppaa.  
Huoneet 
Tyylikkäästi sisustetuissa huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, maksuton langaton internetyhteys, 
maksuton tallelokero, minibaari, teen-/kahvintekovälineet, ilmastointi heinä-elokuussa (muina aikoina 
rajoitetusti sään mukaan), hiustenkuivaaja, kylpy, suihku, wc ja parveke. Kokolattiamatot. 
Lisävuode kahdelle lapselle tilavammassa senior-huoneessa. 
Perushintaan sisältyy 
Majoitus 2 hengen huoneessa. Puolihoito (aamiainen ja illallinen noutopöydästä) 
Lisämaksusta 
1) Huone yhdelle (210 € /vk).  
Yhteystiedot 
 Belek Puhelin +90 242 710 3000  
www.sueno.com.tr  

http://www.sueno.com.tr/golf/en/index.cfm

