
  

 

 

Dragi prijatelji golfa in TravelCluba, 

za vas smo pripravili spodnjo  ponudbo golf počitnic v Turčiji s skupinskim odhodom iz Ljubljane. 

Prijave že zbiramo na info@travelclub.si  in veselimo se tudi vaše.  

 

Ob sklenitvi 5% rizika odpovedi potovanja (v primeru bolezni, poškodbe ...) vključena tudi odpoved 

potovanja  zaradi razmer Covid 19, ki vam zagotavlja  povračilo vplačila aranžmaja ob nezmožnosti 

potovanja. 

 29. januar– 5. februar 2022  

 

Vaš TravelClub.  

 

  

Prijavite se v naši poslovalnici, Cesta v Mestni log 55,1000 Ljubljana, 

po e-mailu info@travelclub.si 
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HOTEL SUENO GOLF 4+* 
(neomejeno igranje) 

 
HOTEL SUENO GOLF spletna stran - klikni za ogled 

 

 
 

  

Paket  970€ po osebi vključuje: 
 

 * 7 noči All Inclusive nastanitev v dvoposteljni sobi (doplačilo za 1/1 sobo 145€, doplačilo za sobo s pogledom na 

golf igrišče: 50€ po osebi ) 

 * neomejeno igranje na igriščih Pines in Dunes in 5x rezervirane štartne čase vnaprej, dodatni štartni časi se lahko 

rezervirajo ob prihodu 

 * letalski prevoz : Ljubljana - Antalya - Ljubljana v ekonomskem razredu (Turkish Airlines preko 

Istanbula),  vključen prevoz golfske prtljage (1 kos po osebi, do 23kg) 

 * povratni prevoz letališče - hotel -letališče 

 * organizacija potovanja     

* 

 

HOTEL SUENO DELUXE 5* 
(neomejeno igranje) 

SUENO DELUXE HOTEL spletna stran - klikni za ogled  

 

 
: 

Paket 1.070 € po osebi vključuje: 
 

 * 7 noči All Inclusive deluxe nastanitev v dvoposteljni sobi (doplačilo za sea view sobo 100€) 

 * neomejeno igranje na igriščih Pines in Dunes in 5x rezervirane štartne čase vnaprej, dodatni štartni časi se 

lahko rezervirajo ob prihodu 

 * letalski prevoz : Ljubljana - Antalya - Ljubljana v ekonomskem razredu (Turkish Airlines preko 

Istanbula),  vključen prevoz golfske prtljage (1 kos po osebi, do 23kg) 

 * povratni prevoz letališče - hotel -letališče 

 * organizacija potovanja     

https://golf.sueno.com.tr/
https://deluxe.sueno.com.tr/


 

HOTEL CORNELIA DELUXE 5* 
(neomejeno igranje) 

 
HOTEL CORNELIA DELUXE RESORT spletna stran - klikni za ogled 

 

  
 

Paket 990 € po osebi vključuje: 
 

 * 7 noči All Inclusive deluxe nastanitev v dvoposteljni sobi (doplačilo za 1/1 sobo 105€) 

 * neomejeno igranje na igrišču Faldo (4x rezervirani časi vnaprej) 

 * letalski prevoz : Ljubljana - Antalya - Ljubljana v ekonomskem razredu (Turkish Airlines preko 

Istanbula),  vključen prevoz golfske prtljage (1 kos po osebi, do 23kg) 

 * povratni prevoz letališče - hotel -letališče 

 * organizacija potovanja 

    

* 

HOTEL CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT 5* 
(neomejeno igranje) 

 
HOTEL CORNELIA DIAMOND golf&spa RESORT spletna stran - klikni za ogled 

 

  
 

 

Paket 1.110 € po osebi vključuje: 
  

 * 7 noči All Inclusive deluxe nastanitev v dvoposteljni sobi (doplačilo za 1/1 sobo 105€) 

 * neomejeno igranje na igrišču Faldo (4x rezervirani štarni časi vnaprej) 

 * letalski prevoz : Ljubljana - Antalya - Ljubljana v ekonomskem razredu (Turkish Airlines preko 

Istanbula),  vključen prevoz golfske prtljage (1 kos po osebi, do 23kg) 

 * povratni prevoz letališče - hotel -letališče 

 * organizacija potovanja     

 

https://www.corneliaresort.com/EN/Cornelia-Deluxe-Golf-Resort-Hotel-Belek-Antalya/
https://www.corneliaresort.com/EN/Cornelia-Diamond-Luxury-Golf-Resort-Spa-Hotel-Belek-Antalya/


  

* 

HOTEL KAYA PALAZZO 5* 
(neomejeno igranje) 

 
HOTEL KAYA PALAZZO GOLF RESORT spletna stran - klikni za ogled 

  

Paket 1.215 € po osebi vključuje: 
 * 7 noči All Inclusive nastanitev v dvoposteljni sobi - (doplačilo za 1/1 sobo 170€) 

 * neomejeno igranje na igrišču Kaya Palazzo 

 * letalski prevoz : Ljubljana - Antalya - Ljubljana v ekonomskem razredu (Turkish Airlines preko 

Istanbula),  vključen prevoz golfske prtljage (1 kos po osebi, do 23kg) 

 * povratni prevoz letališče - hotel -letališče 

 * organizacija potovanja     

https://www.kayahotels.com/en/oteller/kaya-palazzo-golf-resort/konaklama/suite-sea-view

