
Tyrkiet

Golftur til golfernes paradis - BELEK 
med Claus Berg fra Midtfyns Golfklub og Bravo Tours!

Cornelia De Luxe Resort - 5-stjernet luksus
Vil I spille golf på anerkendte golfbaner og bo på et luksuriøst All Inclusive-hotel, så 
er denne golfrejse lige noget for jer! I kommer til at spille golf på det spektakulære 
27-hullers anlæg i Cornelia Golf Club. Kun få af de ellers mange golfbaner i Belek har 
fået så meget ros med på vejen som disse, og mange golfeksperter anser dem for at 
være blandt Tyrkiets bedste. Når dagene ikke står i golfens tegn, kan I slappe af på 
hotellets skønne poolområder, i det dejlige spaområde eller ved hotellets helt egen 
private strand.
Glæd dig til den helt store Belek All Inclusive oplevelse.

Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk 

Afrejse fra Billund søndag 6. marts 2022 
Hjemrejse til Billund søndag 13. marts 2022
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse med All Inclusive kr.        9.699
Eneværelses-tillæg kr. 1.000 (Begrænset antal – spørg)

Prisen inkluderer: 
√	Fly Billund – Antalya t/r
√	Kuffert	og	håndbagage	
√	Transfer lufthavn – hotel t/r
√	Ophold på Cornelia De Luxe Resort
√	Bravo kat. 5
√	Dobbeltværelse med All Inclusive
√	Bidrag til rejsegarantifonden

Golfen inkluderer: 
√	Transport af golfbag (max 15 kg)
√	Undervisning
√		4	x	golf	(Faldo	banerne)	
√		Turleder	Claus	Berg

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
√	Afbestillingsforsikring kr. 399  

(Skal tilkøbes før der betales 
depositum) 

√		Årsrejseforsikring	kr.	349	
√		Eneværelsestillæg	kr.	1.000	

(Begrænset antal – spørg)

Deadline for tilmelding 
er 6. december 2021 
Der er begrænset antal pladser 
på	24	deltagere.	Derfor	anbefales	

hurtig og bindende tilmelding 
med	fulde	navne	i	flg.	pas	

m/adresse, tlf., fødselsdato og
 hcp.  samt mailadresse til 

Claus Berg, 
clausberg_9@hotmail.com

Faldo Cornelia De Luxe Resort

All Inclusive og 4 x golf

Inkl. tryghedspakke
 med bl.a. fuld refusion,  

hvis rejsen frarådes.
Se mere på bravotours.dk

Tourleder Claus Berg
Claus Berg er træner i Midtfyns Golfklub og byder jer vel-
komne på en golftur sydpå. 
”At rejse giver én nogle gode oplevelser, og ikke mindst nogle 
gode kammeratskaber, man kan drage nytte af i klubben”

Klubhus ved Faldo golfbanen


