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   GOLF-, BAD OCH KULTURRESA TILL NORRA CYPERN 
Välkommen att följa med golfvärd Erik Samuelsson till Norra Cypern som känner denna del av ön som sin 

egen bakficka! Vi flyger med Turkish Airlines och bor på Korineum Golf & Beach Resort. Här väntar en skön 

och lyxig golfresort, med 18 vackra golfhål som har medelhavet i förgrunden. Förutom att spela golf kommer 

vi dessutom att ha 2 heldagsutflykter med medföljande guider där vi blandar historia med god mat och bad på 

näst intill öde stränder. Utflykterna tar oss ut till natursköna  

Karpas halvön och en dag besöker vi även Salamis och Famagusta  

för att kunna se den ”Förbjudna staden” på avstånd vid the ”Green Line”! 

 
KORINEUM GOLF & BEACH RESORT***** 
Korineum Golf & Beach Resort på Norra Cypern är en komplett anläggning 

för golfälskare. Rymliga och trivsamma rum kombinerat med tennisbanor, 
gym, pool och ett SPA gör det här till ett ställe att tycka om för aktiva 

livsnjutare. Endast 10 min från hotellet ligger dessutom Korineum Beach 

för de som föredrar Medelhavet framför hotellpoolen. 

 
GOLF 

Korineums 18 hålsbana ligger vackert med storslagna vyer över både 

berg och hav. Banan är i bra skick året runt. De första 9 hålen stiger 

upp och går genom en kuperad terräng medan den andra halvan är lite 

mindre kuperat. 

Korineum har också en 9 håls academy course samt ypperliga tränings- 

möjligheter. 

 

        FÖR MER INFORMATION 

Kontakta Erik Samuelsson, golfvärd och reseledare på info@sameric.se  

om ni är intresserade av ett mer utförligt program eller  

se: www.sameric.se  

 

INTRESSEANMÄLAN ELLER FÖLJ LÄNKEN: TILL ONLINE BOKNINGEN  

Gör intresseanmälan senast 31/5, 2015. Bekräftelse med anmälningsavgift 

skickas från 1/6, 2015.  

 

  

FÖRLÄNG GOLFSOMMAREN! RESAN GÅR FRÅN LÖRDAG TILL SÖNDAG OCH ÄR 9 DAGAR 3-11 OKTOBER,2015 ! 

 
 

 

 

Lör  3 till  Sön 11 OKTOBER, 2015 
I RESAN INGÅR: 

Flyg T&R Stockholm-Ercan Transfers till 

och från flygplatsen   

Välkomstdrink i Kyrenia hamn 

8 nätter med del i dubbelrum 

Halvpension med frukost och middag  
3 st green fees på Korineum Golf Resort 

2 heldagsutflykter till Kantara-Karpas 

och Salamis-Famagusta inkl. lunch 

2 byvandringar med reseledare 

2 helt programfria dagar för bad/relax/golf  

Avslutningskväll på Cypriotisk by krog 

Utflyktsguider samt medföljande 

kombinerad reseledare och golfvärd  

Golfvagnar alla speldagar 

Rangebollar alla speldagar 

PRIS 12 950 kr p.p 
Enkelrumstillägg: 2 250 kr 

Vill du bara ta del av det spännande 
kulturella programmet är priset endast 

11 500 kr p.p. i delat dubbelrum! 
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