Stelt voor : Golstage olv Graham Pearce
De ideale voorbereiding op een goed golfjaar
donderdag 24 maart tot donderdag 31 maart 2022

GLORIA SERENITY RESORT BELEK TURKIJE

Het luxueuze Gloria Serenity Resort ligt in een groene omgeving aan een rivier en aan
het strand en is een gevestigde waarde in Antalya en omstreken. Het hotel grenst aan
het Gloria Golf Resort en beschikt over 3 golfbanen met in totaal 45 holes. De banen
zijn aangelegd in een bos met naald- en eucalyptusbomen, dat u langs de hele kust van
Belek aantreft.
Dit is voor velen hun favoriet parcours aan de Turkse Rivièra. De Gloria Golf club omvat
2 x 18 holes(par 72), en 1 x 9 holes. Het hele terrein werd getekend door de Fransman
Michel Gayon.

Gloria Old Course : par 72-6529m. Een championshipcourse die vele malen de Europese
golftornooien ontving. Er zijn zeven meren op het oude parcours, het grootste hiervan,
met drie fonteintjes, vormt een formidabele hindernis bij de 4e en 13e hole.
http://www.gloria.com.tr/CMSFiles/Files/UDT_GolfFieldsInformation/Assets/RangeInformationFile/3591
5_Gloria_OLD_COURSE_planner_FULL-en.pdf

Gloria
New Course : par 72-6523m. Geopend in 2005 en werd onmiddellijk de favoriete baan
van menig golspeler. Met zijn pijnbomen, zijn 4 grote meren en zijn 69 bunkers blijft
deze golf een waardige zuster van de old Course.
http://www.gloria.com.tr/CMSFiles/Files/UDT_GolfFieldsInformation/Assets/RangeInformationFile/3591
6_Gloria_NEW_COURSE_planner_FULL-EN.pdf

Gloria Verde : par 35-2923m. Deze 9-holes staat gecatalogeerd als één van de beste 9holes van Europa. Zoals Gloria Old en New slingert deze golf zich tussen de pijnbomen,
al bij al verplicht deze baan je om je golfvaardigheid te verbeteren, zowel op lange
ballen als op het kort spel. Overschat jezelf niet want als je wilt uitblinken wordt het
uiterste van je golfkunnen gevergd.
http://www.gloria.com.tr/CMSFiles/Files/UDT_GolfFieldsInformation/Assets/RangeInformationFile/3591
4_Gloria_VERDE_COURSE_planner_FULL-EN.pdf

Uw hotelkamer:
De 369 ruime superiorkamers van Gloria Serenity Resort zijn zeer comfortabel en
beschikken over een telefoon, flatscreen televisie, airconditioning, minibar (gratis),
theefaciliteiten, wifi en een kluisje. Een badkamer met een aparte douche, bad met
jacuzzi, badjas, slippers, toilet en haardroger. Alle kamers hebben een balkon of terras.
Tegen een meerprijs kunt u een superiorkamer Laguna boeken waarbij u uitzicht op het
zwembad heeft.
Het hotel beschikt over een disco, winkeltjes, kapsalon, wasserij, gratis wifi, Serenity
spa, een overdekt en openluchtzwembad, fitness, tennis, aqua gym.

Ultra All Inclusive:
Ontbijt (07.00-10.30), lunch (12.30-14.30) en diner (18.30-21.00) in buffetvorm. U kunt
éénmaal per week gebruik maken van de à-la-carterestaurants (reservering
noodzakelijk). Diverse snacks, koffie thee en koekjes op de door het hotel vastgestelde
tijden. Alle door het hotel geselecteerde lokale alcoholische en niet alcoholische
drankjes 24 uur per dag tijdens de openingstijden van de verschillende bars /
restaurants. Roomservice tussen 23:00-07:00.

Sport & Ontspanning:
Voor pure ontspanning kunt u terecht in het spa & wellness center (toegang vanaf 12
jaar). Hier kunt u gratis gebruik maken van de sauna en het Turks bad. Tegen betaling
kunt u diverse massages en behandelingen boeken.

Stelt voor
LENTE STAGE
VAN DONDERDAG 24 MAART TOT DONDERDAG 31 MAART 2022

o.l.v. Golfpro Ter Hille : Graham Pearce

Prijs: niet golfer : 1.595 p.p. in superior double room
stage + golf 9 holes : 2.395 p.p. in Superior double room
enkel golf 4 x 18 holes : 1.995 p.p. in Superior double room
Extras: 430 € toeslag single occupancy Superior double room
Inbegrepen in de prijs :
-

Vertrek en aankomst luchthaven Brussel
5 x 9 holes : Gloria Verde voor de stagiaires
4 x 18 holes : 2 x Gloria , Titanic golf, Lykialinks golf
Vervoer golftas
Verblijf in Superior room All Inclusive
Vip treatment
 Afzonderlijke check in
 25kg bagage ipv 20 kg pp
 Fast lane
 Gebruik van Vip lounge
 Premium maaltijd aan boord
- Vervoer naar hotel
Inschrijven op deze golfreis kan door storten van een voorschot van 500 € vóór 15 februari
2022 op rekening : BE 34736056340290 van Vandamme Reizen met vermelding dossier
Belek 24 mrt 2022.Gelieve uw keuze te vermelden ( niet golfer- golf+stage – enkel golf 18
holes)
Vriendelijke groeten
Benny, Erwin en Rigo benny@vandammereizen.be - erwin@vandammereizen.be
Veldegem 050/288040 www.vandammereizen.be

