
 
KLUBOWY WYJAZD DO TURCJI –  MARZEC 2020 

 
HOTEL: : Sueno Hotels Deluxe Belek  5*, TURCJA 
 
TERMIN:  07 – 14.03.2020 
CENA: 1055 EUR + PRZELOT 
POLA: Nielimitowana gra na polach Pines & Dunes  (zarezerwowane  5 tee timów)  
WYŻYWIENIE: All inclusive  

OFERTA ZAWIERA 

• 7 noclegów w  pokoju dwuosobowym typu deluxe z wyżywienie wraz z napojami  
i alkoholami - all inclusive 

• 5 green fee: Nielimitowana gra na polach Pines & Dunes  (zarezerwowane 5 tee timów) 

• turniej klubowy – Belek 2020 

• transfery lotniskowe  

• opiekun grupy z World Golf na miejscu 

• podstawowe ubezpieczenie AXA MultiTravel 

______________________________________________________________ 

DODATKOWO 

• dopłata do pokoju jednoosobowego  Eco (mniejszy) z widokiem na morze 185 EUR 

• dopłata do pokoju jednoosobowego  deluxe z widokiem na morze                        224 EUR 
 

______________________________________________________________ 

ZAKWATEROWANIE HOTEL: Sueno Deluxe Resort 5*, 

 



 
Sueno Hotel Deluxe to luksusowy kompleks hotelowy. Położony jest 3 km od Kadriye, 5 km od 
miejscowości Belek. Obiekt zlokalizowany jest  przy prywatnej, piaszczystej plaży (220 m długości). 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki są bezpłatne. Hotel oferuje aquapark, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, SPA, 2 korty tenisowe, siłownię, boisko do siatkówki. W hotel znajduję się 7 restauracji oraz 
restauracje à la carte – turecka, meksykańska, azjatycka, włoska, owoce morza, śródziemnomorska. 
Pobyt umilą Państwu całodzienne animacje oraz rozgrywki sportowe. 

 ______________________________________________________________ 

POKÓJ DELUXE 
Powierzchnia pokoju 45 m² 

 

 

We wszystkich pokojach są dwa pojedyncze łóżka, przestronna garderoba oraz balkon. Pokoje są 
klimatyzowane. Wyposażone w telewizor LCD, elektroniczny sejf oraz minibar. 

 
______________________________________________________________ 
POLA GOLFOWE 

Sueno Pines – 18 dołkowe, mistrzowskie pole golfowe oferujące prawdziwą przyjemność z gry. 

Otwarte w 2007 
Par: 72, 6413 m 
Handicap: Ladies 36, Men 28 
Trawa: Bermuda 
Powierzchnia: 1,400,000 m2 



 
 
Sueno Dunes – 18 dołkowe pole golfowe polecamy przede wszystkim zaawansowanym graczom, 
którzy mają już doświadczenie i mogą poradzić sobie w trudnych pozycjach gry. 

Otwarte w 2007 
Par: 69, 5643 m 
Handicap: Ladies 36, Men 28 
Trawa: Bermuda 

 

Propozycja tee timów: 

 

08.03.20 Pines 11:27 – 11:45  

09.03.20 Dunes 11:09 – 11:27  

10.03.20 Dunes 07:15 – 07:33  

11.03.20 Dunes 08:09 – 08:27  

13.03.20 Pines 11:18 – 11:36  

Dodatkowe rundy zarezerwuje dla Państw opiekun grupy (Jacek Kulczykowski) na miejscu. 
 

Chcąc umilić Państwu pobyt, dnia 13.03.2019 organizujemy Klubowy Turniej - Belek 2020 na polu 
Pines. Mamy nadzieję, że gra w duchu wspólnej rywalizacji sportowej przyniesie Państwu dużo 
radości i zadowolenia z czasu spędzonego na pięknych, tureckich polach. Zwycięzcy  
w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

______________________________________________________________ 

POBLISKIE MIEJSCOWOŚCI 

Belek charakteryzuje się długimi piaszczystymi plażami, wysokiej jakości hotele i rozległe pola 
golfowe przyciągają do tego miasta turystów pragnących spokojnego wypoczynku w wysokim 



 
standardzie. Miasto leży około 30 km od lotniska w Antalyi na równinie rzeki Kopru Cayi,  
u podnóża gór Taurus. 

Atrakcją turystyczną okolicy jest park krajobrazowy z ponad 100 gatunkami zamieszkujących go 
ptaków oraz usytuowany w sosnowym lesie wodospad Kursunlu z ukrytą pod nim jaskinią, do której 
można się dostać tylko przez lustro wody 

Warto wiedzieć, że Belek to kierunek całoroczny. Po sezonie hotele nadal działają i przyjmują gości 
pragnących doskonalenia umiejętności gry w golfa, dzięki światowej klasy polom golfowym. Coroczne 
inwestycje w turystykę turecką zwracają się i sprawiają, że Turcja jest szóstym najczęściej 
odwiedzanym kierunkiem na świecie. Co roku ten kraj odwiedza blisko 40 milionów turystów – ich 
celem są nie tylko unikatowe plaże, ale również coraz częściej kurorty górskie, zbudowane u podnóży 
przepięknych gór Taurus oraz najwyższym szczytem kraju, Araratem (5165 m n.p.m.). 

 Antalya – największe miasto regionu, uważana za stolicę Riwiery Tureckiej pełne nowoczesnych 
budowli (akwarium, delfinarium) i miejsc przypominających o historii. Jest to miasto pięknych alejek, 
bujnych palm i uroczych przystani, to najważniejsze miejsce wypoczynkowe w Turcji. Otacza ją 
zdumiewający krajobraz. W Kaleiçi, starej malowniczej części miasta, wąskie kręte uliczki i stare 
drewniane domy przylegają do murów starożytnego miasta. 

______________________________________________________________ 

OFERTA NIE ZAWIERA 

• biletów lotniczych 

• opłaty za transport sprzętu golfowego lub wynajmu setów na cały tydzień  

• piłek na Driving Range  

• opłaty za melexy/wózki ręczne 

• opłaty za wizę turecką 

 
PROPOZYCJE PRZELOTU Z GDAŃSKA  

Bilet lotniczy w dwie strony 1160zł/os.  
Linie lotnicze: Sun Express 
Cena na dzień: 25.11.2019 
 
Przewóz bagażu golfowego – 80 EUR w dwie strony.  
 
*Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają 
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
 
Dodatkowych informacji udzielamy także pod numerem tel.: 509 432 059. Zapisy przyjmujemy na w 
recepcji Tokary GC oraz na adres mailowy: kontakt@worldgolf.pl do dnia 23.12.2019. 

Liczba miejsc ograniczona!  
 

 

 

mailto:kontakt@worldgolf.pl


 
 

Lista osób chętnych na wyjazd: 

 

1. Kaczmarek Jan 

2. Dymecka Dorota 

3. Zajączkowska Krystyna 

4. Kulczykowska Renata 

5. Brodowska Małgorzata 

6. Konopka Henryk 

7. Kulczykowski Jacek  

8. Radelska Wiesława 

9. Radelski Zdzisław 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

 

 

*Aby wyjazd doszedł do skutku musimy zebrać grupę 10 osób 

 


