
Lykia Golf Resort Lykia har med sin karaktäristiska linksbana, 
lyxiga hotell komplex och ett fullfjädrat SPA när det är som bäst 
slagit sig in i den hårda konkurrensen i Turkiets golfmekka. Inte 
nog med att golfbanan är fantastisk, hotellets lyxiga rum och dess 
all inklusive slår det mesta. Golfbanan följer strandlinjen med un-
derbara vyer och fantastisk golfdesign. Hotellet erbjuder mängder 
av olika aktiviteter så som vattensport, tennis, pingis, biljard och 
avkoppling i dess SPA. 

Boende
Hotellet och dess SPA ger även golfaren möjligheten att locka 
med familjen för andra aktiviteter än golf. De stora rymliga 
rummen erbjuder femstjärnig lyx med alla faciliteter som kan 
förväntas. Anläggningen har 449 rum, från standard utförande till 
makalösa sviter.  

Golf
De dramatiska sanddynorna på golfbanan med vyer av Medelha-
vet och berg i bakgrunden. En golfresa till Lykia Links är ett måste 
för den inbitne golfaren. Med det stora utbudet av utslagsplatser 
så spelar du banan precis så lång som du själv önskar. Med fem 
olika tees kan du välja att spela banan lång som kort. Intill banan 
finner du en stor driving range, bunkerträning och bra träningsom-
råden för närspel både för grupper och individuella. 

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer 
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar 
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet 
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konfe-
rensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar 
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.  

Lykia Golf Resort

28 mars-4 april 2020 | Golfskola med Sandra Westerdahl

Belek, Turkiet

PRIS FRÅN: 16.995:-

Direktflyg fr Stockholm 28 mars-4 april 2020

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r inkl samtliga skatter 
Ett incheckat bagage inkl golfbag samt handbagage
Flygplatstransfer t/r på destination

Lykia Golf Hotel
 • dubbelrum med all inclusive på hotell och golfklubb
 • obegränsad golf på Lykia
 • Välkomstmöte 
 • Fria träningsbollar under schemalagd träning
 • Golfskola/spelresa enligt PRO 

Pris per person: 16.995 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 1495 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan 

Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver 
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på 
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder 
kortbetalning. 

Gå vidare för att boka plats på denna resa genom att klicka här

Kontakta oss
Epost: info@360golf.se 
Telefon: 0770-220 111

Sandra Westerdahl

PGA Professional

sandra@sandrasgolf.se 

0704-32 17 72
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https://www.360golf.se/bokningsformular?tourId=4849&numberOfDays=8&startDate=28-03-2020&endDate=04-04-2020

