
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Turkish Airlines reittilennot: 
Helsinki – Ercan – Helsinki (via Istanbul) 
 

 Majoitus Korineum Golf Residences * * * * + 
 

 Puolihoito (aamiainen ja päivällinen) 
 

 Bägin kuljetus lennoilla 
 

 Lentokenttäkuljetukset kohteessa 
 

 5 x päivä green fee / Korineum Golf sekä osallistu-
minen Kauko Cup -golfkilpailuun 

 

 Suomalaisen kohdeoppaan palvelut 

Nauti golflomasta Välimeren lämmössä! 

18.-25.4.2016 

Suosittu Korineum Golf Resort sijaitsee lähellä Kyrenian kau-
punkia Kyproksen saaren pohjoisrannikolla. Hotelli, golfkenttä ja 
harjoitusalueet sijaitsevat kaikki samassa pihapiirissä idyllisellä 
paikalla kimmeltävän Välimeren ja "viiden sormen vuorten" vä-
lissä. 
 
Hotelli on valmistunut vuonna 2009 ja saanut lisäosan vuonna 
2011. Nykyaikaisista ja tyylikkäistä huoneista avautuu näkymät 
vuoristoon tai merelle päin. Valtaisasta klubitalosta löytyvät ra-
vintolapalveluiden lisäksi mm. harrastehuone, pro shop, kunto-
sali ja hyvinvointipalvelut. 
 
Voit tutustua matkallasi myös Kyrenian kaupungin nähtävyyksiin. 
Hotellilta on maksuton kuljetus Kyreniaan ja takaisin useasti 
päivässä. 
 
 
Huoneita  82 
Huoneissa ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, tallelokero, internetyhteys, 

hiustenkuivaaja, parveke 
Ravintola 3 ravintolaa, baari 
Lisätiedot hyvinvointipalvelut, kuntosali, sauna ja poreallas, ulkouima-

allas, korkeatasoiset tenniskentät 
Lähin kaupunki Kyrenia 12 km, ilmainen kuljetus päivisin 
Lähin golfkenttä Korineum Golf & Country Club hotellin yhteydessä 
Lähin lentokenttä Ercan 40 min, Larnaca 120 min, Pafos 180 min 

 
>>  www.korineum.com 

 

Korineum Golf Residences + 

 

GOLFMATKA – Korineum 
> RIL-senioreiden golfmatka Pohjois-Kyprokselle, 7 vrk 

 

http://www.golfpassi.fi/pelimatkat/korineum/2-910-9-16102015


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menolento  /  maanantai 18.4.2016 

 Helsinki       Istanbul Istanbul        Ercan  

 13:05          16:35   18:50           20:20  

Paluulento  /  maanantai 25.4.2016 

    Ercan         Istanbul    Istanbul      Helsinki  

    09:35          11:15       14:00          17:25  

Vuonna 2007 avattu Pohjois-Kyproksen ensimmäinen golf-
kenttä tarjoaa upea golfkokonaisuuden. Väylät sijaitsevat sa-
teenvarjomäntyjen sekä oliivipuiden keskellä ja niiltä avautuu 
mahtavat maisemat kohti Välimerta sekä toisella puolella 
sijaitsevia ”viiden sormen vuoria”. 
 
Kenttä on maastoltaan vaihtelevaa. Haastetta peliin tuovat 
puut ja kasvillisuus, vesiesteitä sen sijaan on vain yksi. Golf-
kenttä on ennen kaikkea mielenkiintoinen ja mukavan haas-
tava. Lisäksi iloa tuo päivä green fee, joka mahdollistaa toi-
sen tai puolikkaan lisäkierroksen pelaamisen pelipäivinä. 
 
Kolmen väylän Academy-kenttä tarjoaa mahdollisuuden rau-
halliseen harjoitteluun katetun driving rangen ja lähipelialuei-
den ohella. 

Hinta 1125 € / henkilö / kahden hengen huoneessa 

 Yhden hengen huone +130€ / 7 vrk 
 

 Huone parvekkeella merelle päin +50€ / huone / vk 
 

 Deluxe 44m2 (mm. poreallas) +90€ / huone / vk 
 

 Elite 46m2 (valmistunut 2011) +80€ / huone / vk 
 

 Delight 51m2 (valmistunut 2011) +170€ / huone / vk 
 

 Junior Suite 67m2 (mm. poreallas) +275€ / huone / vk 
 

 Lisä green fee ennakkoon varattuna: 
18 reikää +55€ tai 9 reikää +35€ 

 

 

Lisämaksusta: 

Lennot 

Lennot ovat Turkish Airlines -lentoyhtiön reittilentoja 
Helsingistä Istanbuliin ja sieltä Ercaniin Pohjois-
Kyprokselle. 
 
Turkish Airlines on palkittu Euroopan parhaana lentoyh-
tiönä vuosina 2011-2015. 
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara, käsimat-
katavara, bägin kuljetus sekä ateria- ja juomatarjoilu. 

Korineum Golf & Country Club 18 reikää  

Kauko Cup 
 
Vuosittain järjestettävä Kauko Cup pelataan 23.4.2016 nyt 
jo kymmenennen kerran. Jokainen matkalle osallistuva voi 
halutessaan osallistua tähän Kauko Rastaan muistolle 
pelattavaan juhlakilpailuun. 
 
Ilmoittautuminen 
 
Suoraan Golfpassille sähköpostitse tai puhelimitse 
31.1.2016 mennessä. 
 
 

Golfpassi suosittelee nautinnollista 

lomaviikkoa Korineumissa! 
 

>>  www.korineum.com 
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