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 LÄHDE AVAAMAAN GOLFKAUSI SUORALLA LENNOLLA 

LAPPEENRANNASTA TURKIN BELEKIIN! 

 

17. - 24.4.2015 (PE–PE) 
   

Matkan hinta  1.475€/hlö 

       
Hintoihin sisältyy -     lentomatka LAPPEENRANTA – Antalya – LAPPEENRANTA suoralla 
                                                 tilauslennolla (ruokailu lennolla meno-paluu) 

- lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa lentokenttä – hotelli - 
lentokenttä  

- golfbägin kuljetus lennoilla meno-paluu 
- 1 viikon majoitus Belekissä RIU KAYA BELEK ****+ jaetussa 2-

hengen huoneessa ALL INCLUSIVE 
- 5 x greenfee KAYA EAGLES golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla 

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

 

Lisämaksusta -     muut kuin yllä olevat palvelut 
-  1-hengen huone 220 euroa / hlö 
- Matkavakuutukset (suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista) 

 

Vastuullinen  
matkanjärjestäjä:                   , Vantaa    
 
 

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

 

PASSI TULEE OLLA VOIMASSA 6 KK MAASTA POISTUMISEN JÄLKEEN! 

 

Mukaan mahtuu 28 golfaria!  

Varaa paikkasi 30.1.2015 mennessä! 
 
Tiedustelut ja varaukset! 
SEPPO RÖNKKÖ puh.040-565 3915 
sronkko@saunalahti.fi 
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GOLF-KENTÄT: 
KAYA EAGLES GOLF 

18 reikää, par 71 
www.kayatourism.com.tr 
Tasoitusrajat: miehet 28, naiset 36 
Hotelli Riu Kaya Belekin oma golfkenttä vain parin sadan metrin päässä hotellista. 
Kenttä on 18 reikäinen ja sen on avattu syksyllä 2007. 
 

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: 

RIU KAYA BELEK**** 

Rannalla sijaitseva hotelli, jolla on oma täysmittainen golfkenttä. 
Yleiset tilat ja palvelut 
Vastaanoton yhteydessä oleskelutilat. Useita ravintoloita ja baareja, disko, kokoustilat, kauppoja ja 
pesulapalvelu. Hieronta-, kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluja. Turkkilainen sauna, kuntosali, 
useita jalkapallo- ja tenniskenttiä. Laaja viihtyisä allasalue aurinkoterasseineen, lastenallas, 
allasbaari ja vesiliukumäkiä, jotka avoinna rajoitetusti. Paljon aktiviteetteja ja ohjelmaa kaikenikäisille. 
Huoneet 
Huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, minibaari, maksullinen tallelokero, hiustenkuivaaja, suihku/kylpy, 
wc ja parveke tai terassi. Kokolattiamatot. Lisävuode kahdelle lapselle tai yhdelle aikuiselle. 
Perushintaan sisältyy  
Majoitus 2 hengen huoneessa. All inclusive. 
All inclusive 
- ateriat, välipalat ja paikalliset juomat buffetravintolassa ja 
  baareissa rajoitettuina aikoina  
- minibaarin käyttö (täytetään päivittäin paikallisin tuottein) 
- kuntosalin, saunojen ja sisäuima-altaan käyttö 
- pöytätennis, rantalentopallo, hotellin järjestämät aktiviteetit 
- maksuttomat aurinkotuolit ja -varjot allasalueella ja rannalla  
  sekä pyyhepalvelu. 
Lisämaksusta  huone yhdelle 
Yhteystiedot 
3. Kum Tepesi evkii Kadriye, Belek, Antalya 
Puh. +90-242-725 5500 
www.kayatourism.com.tr 
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