
Följ med Christoffer Ny till Medelhavets vackraste golfpärla på 
Norra Cypern - Korineum Golf Resort 19-26 mars 2023

Tjuvstarta nästa års golfsäsong i den värmande vårsolen tillsammans med likasinnade golfvänner!

Inkluderat i resan:
• Flyg t/r Landvetter – Ercan via Istanbul inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Ercan flygplats – Korineum Golf Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på Korineum Boutique Hotel
• Halvpension
• 5 greenfees på Korineum GC
• Rangebollar & träning på golfdagarna

Pris 17 998 kr per person OBS! Boka senast 4 december & få 500 
kr rabatt = 17 498 kronor per person!
Enkelrumstillägg: 2000 kr 

Ta chansen och tjuvstarta nästa års golfsäsong och inled det på bästa tänkbara sätt i vårsolen på Korineum Golf 
Resort! Anläggningen har en härligt läge på Norra Cypern med fantastiska vyer över såväl land som hav. Knappt 30 
minuter från Korinuem ligger den mysiga Medelhavsstaden Kyrenia, där vi gör en dagstur och tar del av gammal 
slottsmiljö, äter lunch och njuter av den vackra hamnen. Perfekt utflyktsalternativ för den lediga dagen!

Korineum Golf & Country Club bjuder på en omväxlande 18-hålsbana med rolig layout. Banan är välkänd för sitt fina 
skick och dess stora variation gör att den aldrig blir tråkig att spela utan här kommer du att utsättas för nya 
prövningar varje gång du peggar upp för en ny runda. En extra bonus är den vackra naturen och utsikten. Här gäller 
det att stanna upp för en stund och blicka ut över Medelhavet och det närliggande bergstoppen och bara njuta! 
För golfskolan finns bra träningsområden med bland annat en korthålsbana. 

Korineum Boutique Hotel slog upp portarna 2009 men har nyligen genomgått en renovering. Här checkar du in i 
rymliga och trevliga rum som är uppdelade i olika byggnader endast en kort promenad från klubbhuset och 
restaurangen.  Hotellet har en utomhuspool och i klubbhuset finns ett mindre spa för dig som vill unna dig lite extra 
semesterlyx. 

För anmälan, klicka här >>
Obs! Begränsat antal platser! Först till kvarn gäller!

För mer information och frågor kontakta Christoffer Ny
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman prose@golfbreaks.com

Boka senast
4 december & 

få 500 kr rabatt 
per person!

https://forms.gle/P8CoLGdz9PCFdt3w5
mailto:prose@golfbreaks.com

