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Att: Tore Knutsen (Haugesund GK) 

 

Tilbud på golftur til Belek, Tyrkia 
16 personer fra 14-21. mars 2019. 

Tlf. 93069829 
Mail: tore.knutsen@avinor.no 

 
 

Utreise 

Stavanger - Oslo-Gardermoen 
Torsdag 14. mar 2019 kl. 09:05 
Rute DY527 - LowFare 
Flys av Norwegian Air Shuttle 

Oslo-Gardermoen - Antalya 
Torsdag 14. mar 2019 kl. 11:20 – 17:25 
Rute DY1262 - LowFare 
Flys av Norwegian Air Shuttle 

Retur 

Antalya - Oslo-Gardermoen 
Torsdag 21. mar 2019 kl. 18:10 
Terminal: 2 
Rute DY1263 - LowFare 
Flys av Norwegian Air Shuttle 

Oslo-Gardermoen - Stavanger 
Torsdag 21. mar 2019 kl. 22:00 – 22:50 
Rute DY550 - LowFare 
Flys av Norwegian Air Shuttle 

 

 

FLY: Norwegian. 
Inkl. skatter, avgifter, håndbagasje (10 kg), innsjekket kolli: (Maks 20 kg.) Trådløst internett. 
Valgfrie tillegg: 
Tillegg for golfbag: 700,- (tur/retur. Maks 20 kg.) 
 
 

Ved kjøp av ekstra green-fees på andre baner under oppholdet i Belek, bør dette gjøres 
gjennom vår agent. DinGolfReise er ikke ansvarlige for prisene dere må betale i Pro-shop, og 
vi gjør oppmerksom på at alle starttider som kjøpes etter ankomst, IKKE inkluderer 
transfer, uten avtale med agenten først.  
 

 
Vær oppmerksom på at ”all inclusive” på hotellene betyr at mat og drikke er inkludert for hele 
oppholdet. 
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Ta gjerne en titt på tilbakemeldinger vi har fått fra våre gjester: 
http://dingolfreise.no/index.php/referanser-tilbakemeldinger 

 

 
 
Hotell Sueno Golf*****: (Golfhotell) 
 
Pakke som inkluderer: 
 

• 7 netter (del i dbl.rom) 
• Ultra All Inclusive 
• Fri tilgang til alle fasiliteter/mat/drikke 

på Sueno DeLuxe. 
• Gratis minibar 
• Fri golf* på Pines / Dunes 
• Lokal transport (tur/retur flyplass) 
• 24 timers vakttelefon-service fra Belka. 
 
 

*Fri golf betyr 5 golfrunder forhåndsbestilles etter tilgjengelighet på Pines/Dunes, øvrig spill 
er gratis og ordnes i pro-shop. 
 
Pris: 10170,- per person. 
Tillegg for enkeltrom: 1000,- 
 
 
 
Våre gjester har alltid forhåndsbestilte starttider før avreise. (Justeringer kan forekomme) 
Alle green-fees må forhåndsbestilles av oss, og er forbeholdt tilgjengelighet. Vi gir ingen 
garantier om starttider, eller tilgjengelige rom før bekreftelsen er mottatt fra vår agent i Belek. 
Vi ønsker å presisere at det er KUN forhåndsbestilte starttider som inkluderer transfer. 
ALLE STARTTIDER SOM ORDNES PÅ PLASSEN, OG STARTTIDER SOM ER KJØPT 
GJENNOM ANDRE AGENTER ENN DINGOLFREISE / BELKA GOLF, DEKKES IKKE 
AV VÅR GRATIS TRANSPORT UTEN AVTALE. 
Ved slike situasjoner forbeholder vi oss retten til å kreve betalt for transfer, eventuelt at våre 
gjester selv ordner dette, f.eks. ved bruk av taxi. 
 
Husk at det er obligatorisk visumplikt for turister i Tyrkia. 
Turistvisum kjøpes før avreise på linken https://www.evisa.gov.tr/en/ . 
Visumet har en varighet på 6 måneder, uten tak for antall inn- og utreiser, dog maximum 90 
dager opphold totalt i perioden på 6 måneder. 
Husk også at ditt pass må ha utløpsdato minst 6 måneder etter hjemreise. 
Etter 1. januar 2015 skal passet ha utløpsdato minimum 60 dager etter utløp av visum. 
Valuta i Tyrkia: Euro og Tyrkiske Lire (YTL) brukes. Euro anbefales på hotell, og golfbaner. 
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Tilbudet er gjeldende 10 dager med forbehold om endringer i valutakurs, og eventuelle 
flypriser. 
 
For våre vilkår, se: http://dingolfreise.no/index.php/vare-vilkar  
 
Ved våre reiser gjelder ”Pakkereiseloven”. For mer informasjon se linken: 
http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html  
 
Vi anbefaler reise- og avbestillingsforsikring. Kjøp her: http://www.europeiske.no 
 
Vær også oppmerksom på at i høysesonger (fra midten av februar til midten av april + midten 
av oktober til midten av november) er det stort press på banene. Dette fører også til at det kan 
være vanskelig å få starttider etter ønske, og at det er en stor fordel å starte tidlig. 
DinGolfReise tar ikke ansvar for de som velger sene starttider, og ikke får spille 18 hull 
før det blir mørkt. 
Alle våre tilbud er med forbehold om ledige starttider på golfbanene. 
 
For www.DinGolfReise.no  
Roger Lode 
 

Golfreiser med valgfrihet. 
Størst og best på Belek. 


