
Jag arrangerar golf- och gruppresor med natur-

och kulturinslag på bl a genuina Norra Cypern

och skräddarsyr resor för sällskap från 8 till 24 

personer tillsammans med Golf World Travel!

Njut av den trygga och oförstörda 

miljön på denna del av ön som sedan  

1974 är en självständig republik!

Vädret  på Cypern se:

http://www.mittresvader.se/l/cypern/vadr

et-kyrenia-temperatur-klimat.php

http://www.mittresvader.se/l/cypern/vadret-kyrenia-temperatur-klimat.php


Resan, utflykter, golfen och boende 

med halv pension på 

Korineum Golf & Beach Resort
http://www.korineumgolf.com

Dag 1 Flyg med Star Alliance Turkish Airlines till Ercan International Airport, TRNC 
och transfer till Korineum Golf & Beach Resort.

Dag 2 Golf med förbokade tider och välkomstdrink nere i hamnen i Kyrenia (Girne).

Dag 3 Heldagsutflykt till korsriddare borgen Kantara och Karpas halvön.

Dag 4 Golf med förbokade tider och relax.

Dag 5 Heldagsutflykt till Salamis och Famagusta.

Dag 6&7 Två fria dagar för relax och egna aktiviteter.

Dag 8 Avslutningstävling och by afton.

Dag 9 Hemresa.

http://www.korineumgolf.com/


Golfen på Korineum

- Dag 2,4 & 8

En unik och naturskön bana som klättrar upp och ner på 
”Kyrenia range” och cirklar mellan dalar och kullar, olivlundar och 
pinjeträd med underbara utsiktsplatser från flera hål.

Ni har 3 förbokade golfrundor varav den sista är avslutningstävling 
med efterföljande afton med middag och prisutdelning på by krog.



Det högst belägna hålet ”Vertigo” på c:a 

450 meter över havet!



Passa på och njut av utsikten från detta 

utmanande 5:e hålet!



KYRENIA (GIRNE) HAMN 

– Dag 1
Efter första golfrundan och mot kvällen besöker vi medeltidshamnen i 

Kyrenia. Efter rundvandring i de gamla kvarteren intar vi en klassisk 

”Brandy Sour” som välkomstdrink i hamnen, och om ni har lust,  att 

sedan inta en god middag efter tycke och smak,  på en av de många 

gemytliga restauranger som finns i hamnkvarteren! 



HELDAGSUTFLYKT  TILL KARPAS NATURRESERVAT 

OCH BESÖK PÅ KANTARA CASTLE 

– Dag 3
På vägen ut till Karpas besöker vi korsriddare borgen Kantara.

Den som inte vill gå upp till toppen kommer kunna vänta ut oss andra under 

skuggan av pinjeträd på ett litet kafé på en något lägre höjd! 

Borgen byggd för sitt utsiktsläge för att försvara mot Arabiska invasioner 

överblickar hela Karpas halvön!

Därefter fortsätter färden ut till natursköna Karpas som i folkmun kallas för 

”The Pan Handle”. Undra varför?

Vi stannar ute på spetsen av Karpas halvön för att där inta en lunch vid havet 

som därefter, beroende på väder och vind, kan avnjutas med ett dopp i det 

asurblåa vattnet eller helt enkelt och tro mig, bara avnjutas med att ta siesta på 

en näst intill öde och milslång strand!

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=7061901&with_photo_id=92201114&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=7061901&with_photo_id=92201114&order=date_desc


DEN ANDRA HELDAGSUTFLYKTEN  TAR OSS TILL 

SALAMIS OCH FAMAGUSTA

- Dag 5

Vi besöker Salamis utanför Famagusta som hade sin storhetstid på 400-

talet e.Kr. som bl. a huserar Romarikets största ”Forum” – marknads-

och handelsplats! Därefter intar vi lunch och fortsätter sedan in till 

Famagusta och besöker Citadellet- ett av UNESCOS världsarv som 

ligger angränsande till den ”förbjudna staden” som legat i träda sedan 

kriget 1974 och där avslutar vi med att fika vid ”The Green Line” innan 

vi åker tillbaks till Korineum.



EN BY KVÄLL OCH AVSLUTNINGS FEST I GEMYTLIG ANDA!

- Dag 8

Vi besöker Bella Pais; http://en.wikipedia.org/wiki/Bellapais och 

Lusignan klostret och tar en ”Ouzo/Raki” under det riktiga 

”Tree of Idleness” som beskrevs av Lawrence Durrell i boken

”Bitter Lemons”. Efter en promenad i byn, åker vi sedan ner till Adnans 

by krog i Catalköy, som ligger i grannbyn, för att inta en riktig och 

hemlagad ”Meze” middag eller ”Mazza” som det heter på 

Turkcypriotiska!

http://en.wikipedia.org/wiki/Bellapais


Välkommen till en golf- och kulturresa 

på mitt Norra Cypern

- en genuin upplevelse!



Allt detta ingår!
- Flyg från Stockholm T/R inkl. skatter och golfbag.

-Transfer till och från ERCAN, TRNC internationella  flygplats.

- 8 nätter med del i dubbelrum.

- 3 rundor golf på Korineum Golf & Beach Resort.

- Halv pension med frukost och middag.

-Välkomstdrink i Kyrenia hamn.

- 2 fria dagar för relax, golf, spa, strand, shopping eller annat tidsfördriv.

- 2 lunch inklusive 1/2 flaska vin eller ½ liter öl per person och måltid  i samband

med heldagsutflykter.

- Utflyktsguider och kombinerad reseledare och golfvärd på plats.

- Gratis range bollar under samtliga förbokade speldagar.

- Fria vagnar alla speldagar – dock inte golfbil/elektrisk golf vagn, vilket rekommenderas!

- Möjlighet till förbokningar av green fee till förmånliga priser under de spelfria dagarna 

- Det finns möjlighet att hyra golf set på plats!

- Avslutningstävling med kvällsvandring, transport och avslutningsfest på by krog.

Övriga service faciliteter på anläggningen:

Shuttle sevice från Korineum till Kyrenia (c.a 35 minuter), - Privat strand, - Spa,  -Tennis 

Golf Pro och Academy course.

Pris:

Pris per person: fr.12 950 SEK inkl. skatter. 

Pris per person utan green fee paketet  är  fr.11 500 SEK 

Enkelrums-tillägg: 2 250 SEK .

Begränsat antal deltagare är max 24 pers. och min 8 pers. per resetillfälle!

För information och offertförfrågan till mina rese arrangemang maila mig på ;  

info@sameric.se
Erik Samuelsson Reseledare & Golfvärd                 e-post : info@sameric.se

Sameric F&B Events Mobil : (+46) 070-736 30 54        web: www.sameric.se
- at your service!

mailto:info@sameric.se
mailto:info@sameric.se
http://www.sameric.se/

