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KLUBBTUR 2018 - TO MULIGHETER - OPPDATERT INFO
Sotra golfklubb tilbyr deg som medlem to alternativer om du ønsker å delta på arrangert golftur våren 2018.

De to alternativene er:

1: Til Belek 10-17 mars. Ny info vedr. flyreisen. Les mer under.

2: Til Fuengirola (Malaga) 7-14 april.  

Vi tar imot påmeldinger til begge turene frem til utgangen av august måned. Det er såpass mange
som er interessert i den før annonserte turen til Spania i april, at vi forsøker å gjennomføre også den. Og det
er fullt mulig for alle å melde seg på begge turene. Minner om at det er fint å få en oversikt over hvor mange
som er interessert i løpet av denne uken. Kan sendes på tlf. 90606765, eller på epost til: reisak@live.no.

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 05.10.2017

Tyrkia

Vi reiser til Belek med SAS

Det har vært litt frem og tilbake med vår klubbtur til Belek 10.-17. mars neste år. Men nå har vi tatt en
bestemmelse.

Vi reiser med SAS til Alanya (flyplassen heter Gazipasa). Da reiser vi nedover lørdag 10. mars via Oslo, og vi
kommer hjem igjen lørdag 17. mars, også via Oslo. Clouet er at vi slipper overnatting i Oslo på hjemveien.

Så nå er det om å gjøre for den enkelte som skal være med til Belek i mars å bestille flybilletter. Samtidig
som dere bestiller kan dere sende meg en epost til: reisak@live.no, så får jeg vite at dere er klar for reise.

I og med at vi reiser med SAS, så blir bussturen i Tyrkia noe lengre enn den vanlige, på vel to timer. Det er
også andre reisetidspunkter enn det vi er vant til med Norweigan, så denne turen blir det enten fem eller
seks dager med golf. Onsdagen er "ekstradag" med den faste turneringen som blir sponset av Toyota Sotra.

Så i e-posten dere sender til meg er det viktig å melde fra om dere vil ha 5 eller 6 dager golf. Også om dere
vil bo på singelrom, eller om dere er par og vil bo på dobbeltrom.

Så nå er det bare å kaste seg på nettet og få fatt i flybilletter...

Avreisen fra Bergen via Oslo er på morgenkvisten, mens hjemreisen fra Tyrkia er klokka 1705.

Turen til Belek har vi allerede fått et opplegg som hovedsakelig ender opp med samme pris som i fjor. Det
endelige opplegget kommer senere.

I Belek bor vi på Gloria Golf Resort. Her er tilbudet:

Arrival dates Saturday 10th March 2018
Golf will commence on Sunday 11th March
Tee times are already reserved from 08.30 each day
7 nights ultra all-inclusive
5 days unlimited golf on Gloria Old / New courses or Verde Course
Extra golf on Verde course on your departure day, 18 holes is ok upon availability.
5 days of competitions with prize table
I will offer free return place but Gloria will only offer extra place for a minimum of 40 golfers attending
Presentation night dinner
Airport transfers included
Shuttles to Gloria Golf included
Sungolf Belek representatives to organise competitions etc.
Free room upgrade to the main building
Free unlimited use of the a la carte restaurants*
Free range token each golf day
Free pull trolley each golf day
Club House drink voucher each golf day
*subject to availability
Free excursion to Antalya Harbour

£689.00 pp sharing
Single room supplement £120.00 pp  (this year £140.00)
Extra Golf on Kaya Eagles £84.00 pp all day pass
Shared Buggy voucher for 5 competition days 100€ between two

 

Spania

Det er såpass mange som er interessert i den før annonserte turen til Spania i april, at vi forsøker å
gjennomføre også den.

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

13°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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I Fuengirola bor vi på Hotel Tamisa, og i tilbudet ligger følgende:

Hotel Tamisa Golf  Costa del Sol
Arrival – Saturday 7th April 2018 x 7 nights
5 Rounds Golf at Mijas 3 x Los Olivos + 2 x Los Lagos
Tee-Times between 8.00am and 9.00am
Half board
All Transfers (Malaga Airport + daily Golf)
Welcome Cocktail Party on arrival (1 hour drinks & canapés)

Package Price : £649.00  pp sharing + flights
649 pund tilsvarer i dag rundt 7000 kroner. 

Banen(e) ligger rett bak hotellet, og man kan gå over banen fra hotellet til klubbhuset i stedet for å ta bil.

Her er det fem runder golf lagt inn, men det er mange baner i området som kan spilles f.eks. en ekstra dag.
Flyet nedover går tidlig på morgenen, slik at det er mulig å spille ankomstdagen. Hjemreisedagen er det
ingen  mulighet, flyet går hjem på formiddagen.

 

 

Vi tar imot påmeldinger til begge turene frem til utgangen av august måned.  Og det er fullt mulig
for alle å melde seg på begge turene. Minner om at det er fint å få en oversikt over hvor mange som er
interessert i løpet av denne uken. Kan sendes på tlf. 90606765, eller på epost til: reisak@live.no.

 

Hilsen

Reidar Sakseide

 

 

    

Sotra Golfklubb | Bergalia 10 | 5360 Kolltveit | Bookingtelefon: 415 41 084 | post@sotragk.no | Kontonummer: 5261 05 18664
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