
KORINEUM GOLF
KYRENIA, POHJOIS-KYPROS

Turkish Airlines lennot  Helsinki - Ercan - Helsinki (via. Istanbul)

bägin kuljet us & ruoka ja juom at  lennoilla
- lent okent t äkuljet ukset  Pohjois-Kyproksella sekä Suomessa 
 Joensuu - Helsinki-Vantaa - Joensuu

Majoit us 7 vrk  Kor ineum  Golf  & Beach Resor t  *  *  *  *  
puolihoit o (aamiainen ja päivällinen)

6 x päivä green fee Kor ineum  Golf in kent älle 
etukäteen varatut tiiajat klo 9:00 - 11:00

Golfpassin kohdeoppaan palvelut

Suosittu Kor ineum  Golf  & 
Beach Resor t  on viihtyisä ja 
kompakti golfkokonaisuus, joka 
sijaitsee historiallisen Kyrenian 
kaupungin lähellä, Kyproksen 
pohjoisrannikolla.

Moderni hotelli on viihtyisä, ja 
se on samassa pihapiirissä 
golfkentän ja klubitalon kans-
sa. Huoneista avautuvat näky-
mät joko vuoristoon tai merelle

Kyreniassa on mm. idyllinen 
vanhakaupunki sekä hevosen-
kengän muotoinen satama-
alue. Keskustasta löytyy ravin-
toloita ja useita kauppoja. 
Kyreniasta voit jatkaa matkaa 
esimerkiksi kahtiajaettuun 
pääkaupunki Nikosiaan.

Karelia Golf kevätmatka 
26.3. - 2.4.2022 / 7 vrk

 

Mat kan hint a:
1405? /  henkilö /  huoneessa kahdelle /  7 vrk

 

alk . 1405? /  hlö /  2hh
 



KATSO VIDEO KORINEUMISTA>>

Lisämaksusta:

- Huone yhdelle +140? / viikko
- Huone parvekkeella merelle 

päin(puulattia) +90? / huone / 
viikko

- Deluxe huone 44m²(poreallas, 
parivuode, parveke merelle, 
puulattia) +136? / huone / viikko

- Elite huone 46m²(parveke vuorten 
suuntaan, kokolattiamatto) +100? / 
huone / viikko

- Elite Sea View huone 
46m²(parveke merelle, 
kokolattiamatto) +160? / huone /  
viikko

- Delight  huone 51m²(poreallas, 
parivuode, parveke merelle, 
kokolattiamatto) +185? / huone / 
viikko

- Junior Suite 67m²(poreallas, 
parivuode, parveke merelle, 
kokolattiamatto) +295? / huone / 
viikko

- Naut i lisäviikko +670? / hlö / 2hh

Tervet uloa viiht ym ään 
m ukavassa seurassa!

GOLFMATKAT VERKKOKAUPASTA 24/7 >> www.golfpassi.fi

Tavoitat  meidät  arkisin klo 9-16  ? 03 5151 007  ? toimisto@golfpassi.fi

Tupurlant ie 7, 38420 Sastamala  ? Valtuutet tu matkanjärjestäjä 763/09/Mj. 

Etukäteen varatut  t iiajat :

27/3/22 Korineum klo 9 - 11
28/3/22 Korineum  klo 9 - 11
29/3/22 Korineum  klo 9 -11
30/3/22 Korineum klo 9 - 11
31/3/22 Korineum klo 9 - 11
1/4/22 Korineum klo 9 -11

Golfkent tä /  Korineum Golf

Kentän väylät mutkittelevat sateenvarjomäntyjen ja oliivipuiden  keskellä ja greenit 
ovat koko vuoden loistavassa kunnossa. Kentän  ainutlaatuinen muotoilu antaa 
pelaajille mahdollisuuden nauttia  jokaiselta reiältä joko ?viiden sormen? vuorista ? 
tai Välimeren  merimaisemista, mikä tekee pelistä henkeäsalpaavan kokemuksen ja 
samalla  haasteen, jonka golfarit haluavat kokea uudestaan ja uudestaan.

Kentän ensimmäisillä väylillä on jonkin verran korkeuseroja ja väylän  viisi tiipaikka 
sijaitsee korkean harjanteen laella, josta voit nähdä  koko kauniin rannikkomaiseman 
ja avata väylän reiluun alamäkeen. Kentän  takaysin korkeuserot ovat maltilliset, 
mutta jokaiseen avaukseen ei  kannata käyttää draiveria. Hyvin sijoitetulla 
avauksella on merkitystä  jatkopelin kannalta.

Mikä parasta tämä golfparatiisi tarjoaa myös loistavat  harjoittelumahdollisuudet. 
Voit hioa taitojasi rangella,  chippi-alueilla, tasokkailla puttigreeneillä tai 
kolmireikäisellä  maksullisella Academy-kentällä. Harjoittelun lomassa voit nauttia  
virvokkeita harjoituskentän omasta kahviosta.

Kenttä on avattu 2007 ja sen on suunnitellutDavid Hemstock.
Hotelli /  Korineum Golf Residences ****+

Korineumin Golf & Beach Resort in  hotellihuoneet  sijaitsevat heti golfkentän ja 
klubirakennuksen vieressä. Nykyaikaisista, viihtyisistä  ja hyvin varustelluista 
huoneista avautuu näkymät vuoristoon tai  merelle.

Korineum Golf & Beach Resort on rauhallinen alue ja sen  valtaisasta klubitalosta 
löytyvät ravintolapalveluiden ja baarin lisäksi  mm. pro shop, biljardisali, kuntosali 
ja hyvinvointipalvelut.  Ravintolan terassilla voit upeat merimaisemat seuranasi 
nauttia  aamiaisen tai pelata jälkipelit.
Alueella on kaksi valaistua tenniskenttää ja voit halutessasi ottaa myös  
tennistunteja. Hotellilla on oma ranta, jossa kesäaikaan toimii  viehättävä 
rantaravintola.

Vapaapäivänäsi voit piipahtaa katsomassa Kyrenian kaupungin  nähtävyyksiä, 
sinne pääsee joustavasti hotellin omalla  shuttle-kuljetuksella. Historian- ja 
kulttuurinnälkäisille saari tarjoaa  paljon nähtävää.

Korineum Golf Resort on palkittu Golf World listauksella manner-Euroopan 42. 
parhaaksi golfresortiksi sekä?parasta vast inet ta rahoille?sijalle 1.

Lennot  > meno

la 26.3.2022 

Helsinki - Istanbul

12:30 - 17:00 

Istanbul - Ercan

18:30 - 19:05 

Lennot  < paluu

la 2.4.2022 

Ercan - Istanbul

11:35 - 13:15

Istanbul - Helsinki

14:40 - 18:05

https://www.youtube.com/watch?v=F9xgKDEtxxs
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