
Vi gentager succesen. Tá  med på en hyggelig golftur til Golfernes Paradis – og nyd sol, golf, gastronomi og vin på   

TYRKIET · BELEK 
Med Sydjysk Open og Bravo Tours

Belek er et golfrejsemål i verdensklasse 
Tyrkiets hoteller og baner betegnes som nogle af de bedste i Europa, Du bor på selve golfbanen på et 5-stjernet hotel med 
All Inclusive og kort afstand til byerne Belek og Kadrie med gode handelsmuligheder. Vi har fridag lørdag, hvor et kæmpe 
marked finder sted i Belek. Du kan se frem til en dejlig uge, hvor du skal nyde ferie i godt selskab og med golf i højsæde. 

Det bli’r bare super.
Læs mere om hotellet på www.bravotours.dk 

Afrejse fra Billund, mandag d. 1. april 2019 · Hjemrejse til Billund, mandag d. 8. april 2019

Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse med All Inclusive kr.     8.898
Ikke-golfer 7.798 - eneværelsestillæg kr. 1.100 (begrænset antal – spørg). Udsigt til golfbanen kr. 500 pr. person

Prisen inkluderer: 
+  Fly Billund – Antalya t/r
+  Transfer lufthavn – hotel t/r
+  Ophold på Sueno Golf Hotel Belek
+  Bravo kat. 5
+  Dobbeltværelse med All Inclusive
+  Olietillæg
+  Bidrag til rejsegarantifonden
+  Dansk rejseleder
+  Præmier

Golfen inkluderer: 
+  Transport af golfbag på fly, max 15 kg
+  4 x golf (2 x The Pines og 2 x The Dunes)
+  Shuttlebus til banerne t/r
+  2 gruppeledere

Mulige tilkøb, pris pr. person: 
+  Afbestillingsforsikring kr. 399 (Skal 

tilkøbes før der betales depositum)
+ Årsrejseforsikring kr. 325
+  Mad om bord på fly kr. 180
+  Eneværelsestillæg kr. 1.100  

(Begrænset antal – spørg)

Deadline for tilmelding er 
fredag den 14. december

Der  er begrænset antal pladser til 
48 deltagere. Derfor anbefales hurtig og  

bindende tilmelding med fulde navn, adresse, 
mobilnummer og e-mailadresse til Anders 

Jørgen Schau: andersschau@gmail.com. 
Yderligere oplysninger omkring turen kan 

ligeledes indhentes hos  
Jørgen Simonsen på 20 53 24 12 eller 

Anders Schau på 29 78 90 42

Sueno Golf Hotel Belek

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

All Inclusive
og 4 x golf

Jørgen Simonsen

Anders Schau

Sydjysk Open Syd
Jørgen Simonsen og 
Anders Schau står 
igen i spidsen for en 
tur sydpå til varmen. 
De har begge stor 
erfaring i at afholde 
matcher ligesom de 
begge har rejst mange 
gange. Med de to 
gruppeledere er I  
i gode hænder. 

Bestil inden 
10. august 
og få gratis 
”Golfview” 
opgradering


