
Belek 29 okt. 2022 

Tag med Peter Jeppesen på en uforglemmelig golfrejse til Belek i Tyrkiet, hvor du 

kan opleve det ypperste inden for golf og luksus, her er der lagt vægt på lækker golf, 

forkælelse, og fantastisk mad. 

 

Cornelia De Luxe Resort 

  
Dette hotel er lidt mindre og føles stort nok i forhold til sin storesøster Cornelia 
Diamond. det er et pletfrit kvalitetshotel. 
Hotellet ligger direkte på den dejlige strand i Belek, og her er en fantastisk mole 
samt liggestole og parasoller.  
 
Du spiser velsmagende buffeter serveret i den lyse og behagelige hovedrestaurant 
til morgenmad, frokost og middag. Hvis du er en af dem, der sover længe og er sent 
oppe, serveres der sent morgenmad, og der serveres en lille buffet omkring 
midnat. Så kan du få roomservice med mad op til værelset indtil restauranten 
åbner til morgenmad igen! 
For at sætte en gylden kant på luksus, kan du forkæle dig selv i hotellets Spa-
område. Derudover bruges der kun miljøvenlige produkter her. 



  
Værelserne 
Farverige og moderne værelser med god komfort. Standardværelse har en 
dobbeltseng eller to enkeltsenge og en sovesofa som en ekstra seng. 
Alle værelser har gratis WIFI. Telefon, minibar fyldt med vand og læskedrikke, (all 
inklusiv) kaffe-te-bakke med kedel, central aircondition, pengeskab, satellit-tv, 
tæppe. Badeværelse med badekar,toilet og hårtørrer. Balkon.  

 

Faldo Design, Nick Faldo golf design firma, har gennemført design af en 27-hullers 
golfbane i Belek nær Antalya i det sydlige Tyrkiet. Det er Faldos (seks gange Major 
vinder) første projekt i Sydøsteuropa og det blev kernen i det nye Cornelia Golf 
Resort kompleks, der er udviklet til en De Luxe Resort i Belek-Antalya. 

 
Faldos daværende tanker: 

"Dette er et enestående stykke natur - den smukke pinje klædte, sandede plads er 
blandt de mest indbydende, vi har set. En bred højderyg løber lige gennem stedet, 
og vi vil udnytte denne effekt for de fleste huller, ethver af de tre Niere vil omfatte 
flere spektakulære forhøjede tees, greens og bunkers i en udformning, der vil være 
unik for denne del af Europa. Banerne er designet på en måde, der tager ekstrem 



hensyn til det nuværende landskab og det giver at spillet skal planlægges 
omhyggeligt. Derfor vil banerne være meget "spille-glade". Golfspillere på alle 
niveauer vil finde det sjovt, inspirerende og synes, det er meget interessant. " 

Egenskaber: 
27-hullers Nick Faldo Championship Golfbane 
3 forskellige 18-hullers kombinationer. 

 
Kongens bane          6.373 m. Par- 72 
Dronningens bane   6.411 m. Par-72 
Prinsens bane          6.324 m. Par -72  

Inkluderet i prisen: 

Cornelia Deluxe  
 

• Direkte fly tur och retur: København Kastrup - Antalya, afrejsedato fredag 28 oktober 2022 

• 15 kg golfbag og 20 kg bagage inkluderet 

• Lufthavnstransport og shuttle til golfbanen (afstand ca. 4 km) 

• 7 nætters indkvartering på Cornelia Deluxe Resort, standardværelse med delvis havudsigt og All inklusive 

• 5 x 18 huls golf på 3xCornelia Nick Faldo Golf Club, 1x Carya og 1x National 

• Enkeltværelsestillæg: 2100 DKK 

• Som ekstra bonus, er der for os, all inklusiv i golfklubben også. 

• 4 x træning med Peter Jeppesen inkl. Rangebolde. 

• Mulighed for ekstra golf på Lykia links eller på Cornellia golf, 900 kr. pr.  runde 
 

Pris 15.395 kr. 
 

Tilmelding til Peter Jeppesen på mail: p.jeppesen@live.dk 
Eller telefon 51510149 
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