
GOLFMATKA - Titanic
> Pertti Ojan golfmatka Turkin Belekiin, 7 vrk

14.-21.4.2019

Titanic Deluxe Golf  

Tervetuloa mahtipontiseen Titaniciin!
• Suorat lomalennot Oulu – Antalaya – Oulu, Coredon Airlines (Detur)
• Lennoille sisältyy käsimatkatavara, matkalaukku ja golfbägi ruumaan
• Majoitus 7 vrk Titanic Deluxe Golf hotellissa kahden hengen 

huoneessa
• All Inclusive
• 5 x green fee (3x Titanic Golf ja 2 x Nobilis Golf)
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa
• Pro Pertti Ojan matkanjohtajan palvelut

Titanic Deluxe Golf Belek on upea kokonaisuus, joka golfin ohella tarjoaa 
matkailijalle monia mahdollisuuksia aktiviteetti- ja virkistyslomaan. 
Resortin nimen mukaisesti odotettavissa on upea kokonaisuus, joka on 
kaikkiaan 170 000 m2 laajuinen ja jonka ympäristössä voi havaita jopa 109 
eri lintulajia. Kohteessa voit yhdistää rantaloman ja aktiiviloman upean 
luonnon ympäröimänä. Luonnon arvoja kunnioittaen ja vaalien tästä 
kohteesta on onnistuttu tekemään virkistävä ja tunnelmaltaan lämmin 
kokonaisuus.
Alue sijaitsee hyvien yhteyksien varrella - lentokentälle on matkaa noin 20 
minuuttia, Kadriyen -kylä sijaitsee vain 3km päässä ja Belekkin vain n. 6km 
etäisyydellä Resortista.

Huoneita: 594
Huoneissa: Ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, tallelokero, maksuton wifi, 
kylpyhuone, hiustenkuivaaja, parveke
Ravintola: 10 ravintolaa ja 14 baaria/kahvilaa
Lisätiedot: Allasalue, kylpyläosasto, saunat, kuntosali, koripallo- ja 
tenniskentät, elokuvateatteri
Lähin kaupunki: Kadriye -kylä 3km ja Belek 6km
Lähin golfkenttä: Titanic hotellin yhteydessä ja Nobilis 15 km
Lähin lentokenttä: Antalya 30 km

>> https://www.titanic.com.tr/titanicdeluxegolfbelek/default-
en.html

http://www.st-endreol.com/en/
http://www.st-endreol.com/en/
https://www.titanic.com.tr/titanicdeluxegolfbelek/default-en.html


Titanic sijaitsee nimensä mukaan resortin alueella. Kenttä tarjoaa huikean 
pelikokemuksen ammattilaiselle ja loistavan harjoittelumahdollisuuden aloittelijoille 
ja klubipelaajille. Titanic koostuu kolmesta yhdeksän väylän kokonaisuudesta joista 
jokaisella on oma nimi joka kuvaa kentän luonnetta. Nämä kentät ovat nimeltään The 
River, The Mediterranean sekä The Forest. Klubitalo ja Driving Range sijaitsevat 
näiden kenttien keskellä.

The River on kolmesta kentästä pelillisesti ehkä haastavin, mutta upeat näkymät joelle 
ja vuorille tekevät kentästä unohtumattoman golfkokemuksen. Mediterranean-
kenttä sijaitsee aivan meren läheisyydessä tarjoten hyvin tyypillistä välimerellistä 
golftunnelmaa ja upeita näkymiä merelle. The Forest on näistä kolmesta kentästä 
monien suosikki ja väylät ovatkin nimensä mukaisesti mäntyjen reunustamia. Titanic 
sijaitsee Besgoz -joen ja Välimeren välissä ja kaikilla kentillä vesi vaikuttaa peliin. 
Kenttien erilaisuus ja väylien vaihtelevuus pitävät kokeneenkin golfarin mielenkiinnon 
yllä!

Toinen kenttä Nobilis sijaitsee noin 14 km päässä resortista. Kentän on suunnitellut 
Dave Thomas ja se on avattu vuonna 1998. Nobilis on pitänyt pintansa suosittuna 
golfkenttänä, vaikka Belekin alueelle onkin golfbuumin rantauduttua syntynyt useita 
muitakin upeita golfkenttiä. Muiden Thomasin suunnittelemien kenttien rinnalla 
Nobilis ei tuota pettymystä - Nobilis on profiililtaan melko tasainen kenttä, mutta 
upeat vesiesteet tuovat peliin haasteita. Nobilis sijaitsee Titanicin tapaan kauniissa 
ympäristössä, josta on näkymät lumihuippuisille Taurus -vuorille.

>>http://titanicgolfclub.com/
>>https://www.robinson.com/en/en/resort-holiday/turkey/nobilis/club-
details/

Titanic & Nobilis

Lennot

MatkanjohtajaHinta 1570 €/hlö kahden hengen huoneessa

Hinta 1710 €/ hlö huoneessa yhdelle

Menolento 14.4.

CAI750 
Oulu
11:30

Antalya
16:00

Paluulento  21.4.

CAI749
Antalya
06:00

Helsinki 
10:40

Lennot ovat Corendon (Detur) lentoyhtiön suorat 
lomalennot Helsingistä Antalyaan ja takaisin.

Enimmäispaino ruumaan menevässä matkalaukussa saa olla 
20 kg + 7 kg käsimatkatavarat. 

Lentoihin sisältyy myös bägin kuljetus (max 15kg)

Pertti on toiminut golfin valmennustehtävissä vuodesta 
1994 lähtien ja suorittanut golfvalmentajatutkinnon 
vuonna 1999.  Vuodesta 2003 hän on ollut Suomen PGA:n
täysjäsen. Pertti toimii tällä hetkellä Holiday Club 
Katinkullassa Head Pro:na. 

Golfin lisäksi Pertti on pelannut kilpaa muitakin  
mailapelejä ja ollut tenniksen ammattivalmentaja jo 
vuodesta 1990 asti. 

Ilmoittaudu mukaan: 

Golfpassi 
03-515 1007
toimisto@golfpassi.fi

Pertti Oja
0500 833 545
perttioja@hotmail.com

Tiiajat: 
(ryhmän ensimmäinen aika, muutokset ovat 
mahdollisia)

15.4. Nobilis klo 11:03
16.4. Titanic klo 12:42
17.4. Titanic klo 12:15
18.4. vapaa
19.4. Nobilis 10:54
20.4. Titanic 12:42 
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