Web: www.DinGolfReise.no

DinGolfReise A/S, Skjerpevegen 86, 4365 Nærbø

Att: Ole Magne Glesnes

Tilbud på golftur til Belek, Tyrkia
20 personer fra 11-18. oktober 2022.
Tlf. 93241900
Mail: o-glesn@online.no

Lykia World***** (Golfhotell)
(Dette hotellet ligger litt utenfor Belek)

Pakke som inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 netter (del i dbl.rom)
Golf Suite (Sea View)
All inclusive*
Gratis minibar
Fri golf** på Lykia Links Course
2 x A´la Carte restaurant for hele gruppen
Gratis rangeballer
Golftralle inkludert for alle rundene
Lokal transport fra/til flyplass
24 timers vakttelefon-service fra Belka.

* All inclusive gjelder også på Links Bar og Links Restaurant på golfbanen.
**Fri golf betyr 5 golfrunder forhåndsbestilles, øvrig spill er gratis, og ordnes i pro-shop etter
tilgjengelighet.

Pris: 756 euro per person.
Pris: 499 euro per person i dbl.rom uten golf.
Tillegg for enkeltrom: 105 euro

Turer til Norge, Belek, Portugal, Spania, Polen, London, Skottland, Vilnius, Danmark

Web: www.DinGolfReise.no

DinGolfReise A/S, Skjerpevegen 86, 4365 Nærbø

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.
Turistvisum er fra 2. mars 2020 ikke lenger gjeldende for norske statsborgere i Tyrkia.
Dette gjelder for opphold inntil 90 dager. (Dette kan forandre seg)
Husk at ditt pass må ha utløpsdato minst 6 måneder etter ankomstdato.
Valuta i Tyrkia: Euro og Tyrkiske Lire (YTL) brukes. Euro anbefales på hotell, og golfbaner.
Tilbudet er gjeldende 10 dager med forbehold om valutaendringer, utsolgte
rom/starttider, og eventuelle flypriser.
For våre vilkår, se: http://dingolfreise.no/index.php/vare-vilkar
Ved våre reiser gjelder ”Pakkereiseloven”. For mer informasjon se linken:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32
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.

Turer til Norge, Belek, Portugal, Spania, Polen, London, Skottland, Vilnius, Danmark

