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Hosgeldiniz, Welkom,

Hotels
In de beschrijvingen van de hotels 
proberen wij zoveel mogelijk aan te geven, 

waarom we dat specifieke 
hotel hebben geselecteerd. 
Al deze hotels  beschikken 
over de faciliteiten die u 
van een 4 of 5 sterren hotel 
mag verwachten. Voor een 
gedetailleerde beschrijving 
van alle faciliteiten van de 
hotels verwijzen wij naar 

onze website www.corendongolf.nl 

Greenfees
Alle arrangementen zijn inclusief een 
aantal greenfees. U kunt natuurlijk zo vaak 
spelen als u wilt. In de prijsbijlage vindt u 
een overzicht van alle greenfees.

Groep Annulering Garantie  
Dit is een nieuwe service van Corendon 
Golf.
Wij reserveren graag zo vroeg mogelijk de 
teetimes, met name voor groepen. Vaak 
doen we dat meer dan één jaar tevoren. Als 
u een groep bij ons reserveert, bij voorkeur 
een jaar vooruit, dan vragen wij direct de 
starttijden aan. 
U mag deze reservering tot drie maanden 
voor vertrek gratis annuleren. Op deze 
manier bent u verzekerd van goede 
starttijden!

Vervoer bagage en golftassen
Naast uw 20 kg vrije bagage mag u een 

golftas tot 15 kg gratis meenemen. 
Daarover hebben wij met 
Corendon Airlines, Transavia en 
Martinair afspraken gemaakt. 
Ook de meeste andere 
Turkse maatschappijen 
vervoeren uw golftas gratis. 
Voor binnenlandse vluchten 
in Turkije moet wel worden 
betaald (Bijv. combinatie 
Istanbul – Belek)

Starttijden/Tee-times
Corendon Golf heeft een speciale afdeling 
op haar kantoor in Antalya, waar alle 
reserveringen voor starttijden worden 
gemaakt. Bij de reservering vragen wij 
u naar uw voorkeur voor datum en tijd. 
Wij zullen altijd proberen zoveel mogelijk 
aan uw wensen te voldoen. Tijden tussen 
08:00 en 13:00 uur worden door ons als 
acceptabel beschouwd.

Banen die bij een hotel behoren zijn over 
het algemeen beperkt beschikbaar voor 
gasten van andere hotels. Wel hebben 
deze hotels afspraken onder elkaar onder 
het mom “mijn gasten spelen bij jou, jouw 
gasten spelen bij mij.”

Dit geldt voornamelijk in de drukke 
maanden maart, april, oktober en 
november.

“Overseeding”
Alle banen moeten eind september/begin 
oktober opnieuw worden ingezaaid. Dat 
is een consequentie van het gebruik van 
Burmuda gras. Sommige banen sluiten 8 
à 10 dagen, andere sluiten slechts 9 holes 
om en om.
Wij hebben ruim tevoren de informatie van 
deze sluitingen.

Google Earth & Internet
Bij alle hotels en golfbanen wordt de 
website vermeld. Nieuw zijn de coördinaten 
voor Google Earth. U kunt dan makkelijk 
de juiste locatie van hotels en banen 
vinden (Google Earth kunt u downloaden 
via http://earth.google.com/). 

Handicaps
In Belek wordt over het algemeen voor heren 
max. hcp 28 en voor dames 36 gevraagd. 
In de praktijk komt het voornamelijk op 
neer op uw tempo door de 
baan. Sommige banen zijn 
trouwens minder geschikt 
voor hogere handicaps. 
Corendon Golf maakt 
afspraken met de banen 
buiten het hoogseizoen. 
Hogere handicaps en GVB 
zijn dan van harte welkom.  
De National Executive Course is trouwens 
uitstekend geschikt voor de beginnende 
golfer. Een prachtige par 3 en 4 baan. Geen 
starttijd, uw greenfee is een dagkaart.

Verzekeringen
Annuleringsverzekering (5,5% van de 
reissom) dient u direct bij boeken te 
melden. Reisverzekering kunt u tot vertrek 
afsluiten. Premie € 1.45 pppd. Extra golftas 
verzekering € 0.50 pppd. Poliskosten € 5,- 
per verzekering. Wij adviseren u om niet 
onverzekerd op reis te gaan.

Prijzen buggies trolleys etc.
Trolley € 5,- per ronde
Buggy € 30,- per ronde
Caddies            v.a. € 15,- per ronde
Range ballen € 3,- per ca. 35.
(Prijzen zijn een indicatie en kunnen 
verschillen. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend.)

Kamerreservering
Uw kamer is in principe gereserveerd van 
12:00 uur tot 12:00 uur ´s middags. Indien 
uw retourvlucht ´s avonds vertrekt dient u 
zelf een regeling met het hotel te treffen 
over eventueel gebruik tot vertrek. 

Tijdsverschil
Turkije verschilt 1 uur (later) met 
Nederland.

Voor u ligt de nieuwe brochure van Corendon Golf, dit keer niet alleen met golfarrangementen 
naar Turkije, maar ook naar Egypte en Kreta. Zoals wij zeiden “Corendon gaat vreemd” 
want Turkije en Corendon waren en zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. En dat 
blijft zo. Corendon Golf zal dé specialist voor golfreizen naar Turkije   blijven. Maar omdat 
Corendon Vlieg Vakanties nu ook naar andere bestemmingen gaat, volgen wij natuurlijk, 
gebruikmakend van de inkoopkracht van het moederbedrijf.
Op alle bestemmingen die wij aanbieden beschikken we over door ons gecharterde 
vluchten vanaf Amsterdam, voornamelijk met Corendon Airlines, Transavia en Martinair. 
Ook hebben we vluchten vanaf andere luchthavens. Naast Schiphol ook vanaf Eindhoven, 
Maastricht, Rotterdam, Düsseldorf en Brussel.

Turkije heeft golf ontdekt! Na een schuchtere 
start begin jaren negentig begint er nu 

schot in te komen. Op pag. 4 en 5 vindt 
u een overzicht van alle banen die nu 
open zijn of voor eind 2007 zullen 
openen. En ook alle nieuwe banen 
worden in de directe omgeving van 
de hotels aangelegd. Inderdaad “voor 

de deur”. Naast Belek worden nu ook 
banen aangelegd op andere plaatsen in 

Turkije, o.a. aan de Egeïsche Kust.

En natuurlijk vergeten we Istanbul niet. Met onze 
dagelijkse dienst vanaf Amsterdam of Eindhoven 

met aansluitende transfer brengen wij u naar 
het centrum van deze geweldige stad, waar u kunt 

kiezen uit een groot aantal hotels.

Op pag 16 en 17 vindt u de nieuwe arrangementen naar Egypte. Wij selecteerden El Gouna 
en Soma Bay aan de Rode Zee. Prachtige banen met zeer comfortabele hotels. 
Op pag. 12 informatie over Kreta, de hotels en golfbaan. 

“Alleen Soft Spikes”

Nieu
w
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Cornelia Golf Club

Faldo Course. De eerste 18 holes, die 1 
november 2006 open gaan,  liggen in het 
bos tegenover het dorpje Belek. Zoals de 
naam zegt is de baan ontworpen door het 
bureau van Nick Faldo. Uiteindelijk wordt 
de baan 27 holes en zal dan bestaan uit 
de King Course, de Queen Course en de 
Prince Course. Faldo was uiterst enthousiast 
over het gebied waarin hij de baan kon 
ontwerpen. Details vindt u later op onze 
website. 
Google Earth 36 51 29N 31 02 57E

Golf Clubs in Belek – Oost en Midden

Gloria Golf

Het grootste golfcomplex van Belek 
heeft 45 holes met drie verschillende 
banen. De banen zijn aangelegd in het 
naaldbos dat zich uitstrekt achter de kust. 
Het oude clubhuis is vervangen door 
een ultra modern prachtig clubhuis dat 
midden tussen de 45 holes ligt. Het zijn 
“parkbanen”, ligt glooiend. Ook voor hogere 
handicaps goed te spelen.

   

Old Course De baan is iets veranderd. De 
16de, 17de en 18de zijn verdwenen, evenals 
het meer dat fungeerde als driving range. 
De Old Course is een prachtige parkbaan 
met mooie holes langs of over water.

Verde Course Dit is een 9-holes baan, 
weliswaar met verschillende teeboxen 
zodat een volwaardige 18-holes ronde kan 
worden gelopen. 

New Course is de snelst aangelegde baan 
ooit. In slechts tien maanden nadat het 
bomenrooien was begonnen werden hier 
de eerste rondjes gelopen. De baan sluit 
naadloos aan op de Old en Verde Course. 
Het nieuwe clubhuis ligt in het centrum 
van het complex.
Google Earth: 36 51 02N 31 05 40E

Robinson Golf Club

Nobilis Course Deze prachtige parkbaan ligt aan 
de oostzijde van Belek, langs een rivier die hier in 
zee uitmondt. De baan is vlak en kan goed gelopen 
worden. Het clubhuis is opgetrokken in Romeinse stijl. 
Het terras van de 19de is een oase. De baan is niet 
eenvoudig. Smalle fairways omgeven door bos met 
naaldbomen en eucalyptus. Er zijn een paar prachtige 
holes langs de rivier.
Google Earth: 36 50 39N 31 06 57E

Nieuwe golfbanen open in 2007

Papillon Golf Club wordt aangelegd 
tussen dorp Belek en Gloria Golf. Ontwerp 
Colin Montgommery. Open sep. 2007.

LikiaLinksGolf Antalya wordt aangelegd 
ten oosten van Belek in de richting Side. 
Dit wordt een links course direct aan zee. 
Open sep. 2007.

Sun Zeynep en Xanadu Resort  in het 
bos tussen Kadriye en Belek. Opening nog 
niet bekend.

Golf Clubs in Belek - West

TAT Golf Club

De TAT, de Belek en de International, zijn 
de namen van de drie maal 9 holes. Deze 
baan wordt door velen beschouwd als de 
mooiste baan van Belek, qua natuur en 
afwisseling. De baan is aangelegd langs 
een rivier die uitmondt in zee. Een aantal 
holes van de Belek lopen langs het strand. 
De International heeft een green bijna op 
het strand. De TAT gaat door bos en 
langs de rivier. De baan is niet 
helemaal vlak maar nog 
steeds goed te lopen.
Google Earth 36 51 
46N 30 58 18E

Nieuwe golfbanen open in 2007 

Kaya Golf Club wordt aangelegd naast 
de Antalya Golf Club. Bij de baan liggen 
de twee Kaya hotels, Kaya Belek en Kaya 
Select. De laatste is ´s winters gesloten. Op 
de baan wordt een klein hotel gebouwd 
met een aantal villa´s. De baan gaat naar 
verwachting open midden 2007. Details 
over de baan komen op onze website.
Google Earth 36 52 04N 30 59 56E

National Golf Club

National Championship Course De oudste baan van Belek (1994). 
Prachtige bosbaan. De meeste golfers ervaren de National als “heel 
moeilijk” en dat is begrijpelijk. Naast de fairways ligt het bos, op bijna 
alle holes. Ieder slecht schot wordt afgestraft. Geen aanrader voor hoge 
handicaps, een regelrechte uitdaging voor de lage handicapper.
De 18de is een plaatje, naar het charmante clubhuis. De 19de is een 
must om te genieten van approaches naar de 18de green, die bewaakt 
wordt door water en potbunkers.

National Executive Course Deze 9 holes par 3 en par 4 baan 
is uitermate geschikt voor de beginnende golfer, die rustig wil 
spelen zonder de druk van spelers achter. De baan is in dezelfde 

conditie als de National. Greenfee is een dagkaart, u mag dus meer 
dan 18 holes lopen, in uw eigen tempo.

Google Earth 36 52 00N 30 59 11E

Antalya Golf Club

Pasha Course Vriendelijke baan voor ieder 
niveau. Niet al te lang. Maar vergist u niet, 
als u eenmaal op de greens bent beginnen 
de problemen. Glooiend en snel. Vlakke 
baan, goed te lopen.

Sultan Course Samen met de National 
de toppers van Belek. Prachtig ontworpen 
baan, lange par-4s, prachtig uitdagende 
par-5s.
Het begint al op de 1ste. Voor water, links 
water en rechts water. Uw drive moet lang 
en recht zijn. De 12de par-4 is nog net geen 
par-5; 422 mtr van de medal tees.  De 16de 
is een topper; par-5 dogleg langs water. 
No guts, no glory! En tot slot de 18de; wie 
durft? Een lange drive wordt beloond met 
een eenvoudig schot naar de green. Caddy 
boekje gratis. Vlakke baan, goed te lopen.
Google Earth 36 52 02N 30 59 34E



� �

Dit hotel is van oudsher hét golfhotel van Belek. Velen zijn u voorgegaan sinds 
midden jaren negentig. Meest specifiek van dit hotel is de grote tuin tussen hotel en 
strand. Als u niet de drukte rond het zwembad wilt, dan is het de tuin waar u de rust 
vindt die u zoekt.

Zoals alle hotels in Belek ligt het direct aan de Middellandse Zee. U kunt kiezen 
uit een kamer met zeezicht (toeslag) of met uitzicht op de baan van National. Alle 
kamers bevinden zich in het hoofdgebouw.

U verblijft op basis van half pension. Er bestaat een mogelijkheid om op basis van 
All Inclusive te verblijven, maar alleen na bevestiging van het hotel. ´s Winters alleen 
half pension.

Hotel transfers naar TAT is gratis, naar National, Pasha en TAT € 3,- per retour.

Tat Beach Golf Hotel

Belek heeft alleen 5***** hotels, maar het Kempinski is het enige dat voldoet aan de internationale eisen van deze categorie. De 
naam Kempinski staat hiervoor garant. Het hotel ligt tussen de 5de van Sultan en de Middellandse Zee. 
Het “Thal´ion Thalasso Spa and Oasis” wellness centre (3600 m2) is geheel in stijl van Kempinski; veel luxe en privacy.

De zeer ruime kamers met uitzicht op zee of Sultan Course zijn zeer luxe ingericht met gebruikmaking van de beste materialen. 

U verblijft op basis van half pension. Uw ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm, maar de chef is aanwezig om aan al uw wensen 
te voldoen. Er zijn vier restaurants, waarvan, afhankelijk van de bezetting van het hotel, altijd twee beschikbaar zijn.

Er zijn ook een aantal bungalows, tussen de 7de en 16de van de Sultan Course, met twee en een semi privé zwembad (per twee 
bungalows) of met drie slaapkamers en een eigen zwembad. Natuurlijk krijgt u er uw eigen buggy.

Het Kempinski is niet te vergelijken met enig ander hotel in Belek.

Transfers naar de banen in de directe omgeving wordt gratis door het hotel verzorgd. 

Kempinski Hotel The Dome

Dit hotel is sinds de opening in 2002 het meest populaire golfhotel binnen de selectie 
van Corendon Golf en daar is alle reden toe:

 De grootste kamers in Belek, standaard kamer 42 m2.
 Twee eigen golfbanen voor de deur, de Pasha en Sultan
 Direct daarnaast nog drie banen, de National, de National Executive en de TAT
 De zesde baan aan de andere kant naast Pasha en Sultan gaat in 2007 open.
 Gratis transfer naar alle banen “voor de deur”

Het Sirene Golf Hotel is de afgelopen jaren ook de basis geweest voor de Amateur Golf 
Challenge, die Corendon Golf organiseert in samenwerking met Golfers Magazine in 
mei en november.  Een aantal pro´s gebruiken het Sirene Golf Hotel voor hun clinics. 
Veel gasten van dit hotel keren ieder jaar weer terug, soms meerdere keren. Betere 
reclame voor het Sirene Golf Hotel bestaat niet.

Het hotel heeft een hoofdgebouw 
(Palace) en in de grote tuin een aantal 
lagere bijgebouwen (Villas). U kunt 
uw voorkeur uitspreken voor Palace 
of Villa, maar garanderen kunnen wij 
dat niet. De Palace kamers hebben 
uitzicht op zee of golfbanen. Ook deze 
voorkeur maken wij kenbaar aan het 
hotel, echter zonder garantie.

Verzorging is op basis van Ultra All 
Inclusive. Naast het buffet restaurant 
zijn er vier à la carte restaurants 
(´s winters twee afhankelijk van 
bezetting). Hiervoor moet u één dag 
tevoren reserveren.

Het hotel heeft inmiddels een 
prachtige Wellness met allerlei speciale behandelingen. Sauna, fitness en hamam 
zijn natuurlijk gratis voor alle gasten.

Vervoer naar de golfbanen: Gratis naar Pasha, Sultan, TAT en National.

Het hotel beschikt over gravel en kunstgras tennisbanen. Watersport wordt 
aangeboden op het strand door derden.

Sirene Golf Hotel
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Terecht staat er DeLuxe in de naam van dit hotel. Modern van stijl, maar uiterst 
comfortabel.

De kamers zijn ruim en elegant, maar de junior suites zijn echt bijzonder.

Het hotel ligt aan de oostzijde van Belek. Vanaf 1 november beschikt het over een 
eigen golfbaan, de Faldo Course.
Het heeft een moderne architectuur, de zwembaden zijn speels met elkaar verbonden. 
Het paviljoen met de junior suites ligt rond een zwembad en vijver die ogenschijnlijk 
naadloos in elkaar overgaan.

De kamers zijn zeer comfortabel met een badkamer voorzien van bad en douche, 
badjassen met slippers. De junior suites bestaan uit 3 niveaus; zitgedeelte, entree met 
kastruimte en slaapgedeelte met badkamer. Iedere suite heeft een directe toegang 
naar het zwembad. Of u stapt in het zwembad vanaf uw terras of vanaf de 1ste etage 
via een trap – per twee suites – die uitkomt in het water.

Uw verblijf is op basis van DeLuxe All Inclusive, een uitgebreide formule van dit 
hotel.

Het hotel verzorgt shuttles naar de Faldo Baan (gratis) en naar de andere banen 
tegen een kleine vergoeding.

Cornelia DeLuxe Resort

Dit hotel is recentelijk verbouwd. Alle publieke ruimte zijn 
opnieuw ingericht. Daarvoor werd speciaal de architect van 
het nabijgelegen Kempinski Hotel aangetrokken. Het resultaat 
daarvan is zichtbaar.
Het Kaya Belek hotel geeft nu een heel andere indruk. De 
lobby is geheel veranderd en heeft een veel warmere uitstraling 
gekregen.

Achter het hotel, in het bos, wordt een prachtige golfbaan 
aangelegd die medio 2007 wordt geopend. Op de golfbaan 
komt nog een klein hotel met een aantal bungalows. In een 
latere prijsbijlage zullen wij daarover alle informatie geven.

Gasten van het hotel lieten ons vaak weten dat met name de 
kwaliteit van het eten bijzonder goed was.

Het hotel ligt naast het Kempinski Hotel. De nieuwe golfbaan 
grenst dan ook aan de Pasha en Sultan. Als de Kaya klaar is 
liggen er 5 golfbanen in dit gedeelte van Belek, direct naast 
elkaar. 

Vervoer naar de golfbanen wordt nog door derden geregeld. Als 
de baan klaar is zal er ook een hotel shuttle komen.

Kaya Belek Hotel

De echtgenote van de eigenaar van het Gloria Resort houdt zich persoonlijk bezig 
met de planten en bloemen in het prachtige hotel en dat is duidelijk zichtbaar. Direct 
al bij binnenkomst merkt u dit. Het hotel heeft een bijzondere atmosfeer; luxe en 
elegant.
Natuurlijk hoort dit hotel thuis in de selectie van Corendon Golf.
De standaard kamers bevinden zich in het hoofdgebouw en een aantal lagere 
gebouwen in de tuin. Golfers worden speciaal ondergebracht in de z.g. corner rooms, 

die iets groter zijn (indien beschikbaar). 

Met inmiddels 45 holes is het Gloria Golf 
Resort één van de grootste golfcomplexen 
aan de Middellandse Zee. Een prachtig 
nieuw clubhuis staat centraal tussen de 
banen.

Op het terrein rijdt een regelmatige shuttle 
naar de golfclub en Gloria Verde Hotel. 

U verblijft op basis van half pension. Met 
een toeslag is All Inclusive mogelijk (geldt 
niet voor de golfclub).

Gloria Golf Resort

Het Gloria Verde Resort is wat kleiner en rustiger dan het Gloria Resort.  Maar 
verblijf in dit hotel geeft u de mogelijkheid om ook van alle faciliteiten van het 
Gloria Resort gebruik te maken. Dineren kunt u in beide hotels.

Een shuttle brengt u naar de golfbaan of Gloria Resort.

Speciale aandacht verdient de prachtige spa in Gloria Verde, waar u met diverse 
Thalasso behandelingen en massages lichaam en geest kunt laten verwennen.
U verblijft op basis van half pension. Met een toeslag is All Inclusive mogelijk 
(geldt niet voor de golfclub).

Gloria Verde Resort

Bijzonder zijn de Gloria Select Villas. Op een apart gedeelte van het Resort staan 
20 vrijstaande villa’s rond een privé zwembad. 

Een ruime living op de begane grond, slaapkamer met badkamer met bad op de 
eerste etage en een slaapkamer met douche en jacuzzi op de tweede etage. 
Naast butler service en een privé buggy tijdens het hele verblijf kunt u ook 
dineren in het aparte restaurant, slechts open voor Select Villa gasten.
Prijzen voor deze accommodatie op aanvraag.

Gloria Select Villas
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Ook de Papillon Hotels bouwen een eigen golfbaan, ontworpen door Colin 
Montgomery. Deze baan zal in de herfst van 2007 openen. De baan ligt tussen Belek 
en Gloria aan de rechterzijde in het bos.

Het Papillon Zeugma is terecht opgenomen in de selectie van Corendon Golf. Dit 
prachtige hotel heeft veel faciliteiten. Bij binnenkomst ervaart u direct de ruimte door 
de grote lobby.
Twee buitenbaden en een heel groot binnenbad.

U verblijft in dit hotel op basis van Ultra All Inclusive. Het hotel heeft vier restaurants.

Transfers worden door derden geregeld tegen een kleine vergoeding. Check bij de 
receptie.

Papillon Zeugma

Vroeger verbleven heel wat golfers in dit hotel, toen het nog bij de Rixos groep behoorde. Het hotel is in 2005 
geheel verbouwd.

Het hotel is gesitueerd in het bos. Tussen hotel en strand is een ruime tuin. Direct achter het hotel liggen een 
aantal luxe villa’s met zit- en twee slaapkamers, gedrapeerd rond een speels aangelegd zwembad.
 
De Wellness & Spa bieden niet alleen sauna, hamam en ruim binnenbad, maar ook allerlei 
schoonheidsbehandelingen en massages.
 
Transfers naar de golfbanen wordt door 
derden aageboden, tegen een kleine 
vergoeding. Informatie bij de receptie.

Papillon Ayscha

De ligging maakt het Adora Resort met name een golfhotel. Uitzicht vanuit het hotel 
is over de National en TAT banen die er direct achter liggen en de Pasha en Sultan 
liggen dus ook vlakbij.

Het hotel is het afgelopen jaar verbouwd, zowel binnen als buiten. Het bestaat uit 
een hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen. Voor golfers reserveren wij in principe 
kamers in het hoofdgebouw.

Natuurlijk heeft ook dit hotel alle mogelijke faciliteiten,  meerdere restaurants 
waaronder á la carte en binnen- en buitenbaden.

Het hotel verzorgt een shuttle naar de golfbanen die rond het hotel liggen tegen een 
kleine vergoeding.

Adora Golf Resort

Dit hotel ligt tussen TAT en Sirene hotels en dus vlakbij de vijf 
golfbanen die achter het hotel in het bos liggen. Het heeft een 
gigantisch grote tuin tussen hotel en strand. De eerste hotels in 
Belek werden op grote stukken grond gebouwd. 
Het hotel is in 2004 onderdeel geworden van IC Hotels en is 
toen geheel gerenoveerd.

Naast het buffet restaurant zijn er vijf à la carte restaurants. 
Verder beschikt het over bijzonder veel faciliteiten, zowel binnen 
als buiten.

Op verzoek regelt het hotel vervoer naar de banen die bijna op 
loopafstand voor de deur liggen.

Santai Hotel
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Voor de bescherming van uw golftas is een 
goede “travel bag”’ heel belangrijk.
Wij kozen de stevige BULLET EUROROLLER. 
Sterk materiaal zorgt dat uw tas tegen een 
stootje kan. Voorzien van wieltjes en een 
handgreep is deze Travel Bag makkelijk te 
vervoeren.
 
Corendon Golf heeft een zeer speciale 
aanbieding. Minimaal € 90,- in de winkel, 
€ 69,- bij ons, maar als u een reis boekt 
slechts € 49,-. 
De tas wordt geleverd met een handige 
draagtas.

www.corendongolf.nl 

GOLF TRAVEL BAG

Jaarlijks in mei en november organiseert Corendon Golf in samenwerking met 
Golfers Magazine de

Amateur Golf Challenge
in Belek. In 2002 zijn we hiermee begonnen. Klein in het begin, maar inmiddels 
uitgegroeid tot volwassen toernooien met maximaal 80 deelnemers.

Bij voldoende deelname (50 of meer) wordt er in twee handicap groepen gespeeld, 
op minimaal 3 verschillende banen. De laatste jaren was dat tweemaal op Pasha, 
eenmaal op Sultan en eenmaal op National 
voor de lagere handicaps en i.p.v. National 
de TAT voor de hogere handicaps.

Maar naast een serieus toernooi is er veel 
tijd voor gezelligheid. Iedere avond om 7 
uur komt de hele groep bij elkaar, in de 
bar natuurlijk, voor informatie, dagprijs 
uitreiking, loten voor het toernooi, maar 
voornamelijk kennismaken en ervaringen 
van de dag uitwisselen. Wij zijn er trots op 
dat veel deelnemers al voor de 4de of 5de 
keer meegaan.

Verblijf is in het Sirene Golf Hotel op basis van Ultra All Inclusive. Het Sirene heeft zeer 
grote standaard kamers (42 m2) in hoofdgebouw (Palace) of bijgebouwen (Village). 

Het programa is globaal: 1ste dag vlucht, 2de dag oefenronde, 3de en 4de dag 
toernooi, 5de dag vrij, 6de en 7de dag toernooi en slotavond, 8ste dag retourvlucht.

Het wedstrijdreglement staat op onze website www.corendongolf.nl. Data en prijzen 
vindt u in de prijsbijlage.

TOERNOOIEN  &  CLINICS Clinics

Corendon Golf heeft al jaren een samenwerking met Golfschool Wouter 
Voskamp van de Haarlemmermeersche Golf Club. Samen organiseren wij 
regelmatig clinics voor beginners of gevorderden. Dit jaar beginnen wij ook met 
intensieve voorbereidingscursussen voor het G.V.B.

Belek – Turkije
Als basis gebruiken we al enige jaren het 
Sirene Golf Hotel op basis van Ultra All 
Inclusive. Nieuw is een beginners clinic 
in het TAT Beach Golf Hotel op basis van 
half pension, waar we terug zijn van 
weggeweest.
Voor beide hotels liggen vijf en vanaf 
2007 zes verschillende golfbanen.
Voor beginners de National Executive 
Course, 9 holes par-3 en par-4. Geen 
starttijden, uw greenfee is een dagkaart 
voor 9, 18 of 27 holes of nog meer als u 
dat wilt.
Voor de ver gevorderden de National 
Championship Course. Dit is een lastige 
bosbaan, waar elke afwijking van uw 
drive direct wordt afgestraft. Maar ook 
de vriendelijke TAT en Pasha en de zeer 
uitdagende Sultan. Hierbij komt in 2007 
de nieuwe Kaya Course.
De banen hebben allemaal uitstekende 
oefenfaciliteiten; driving ranges, putt en 
chipping greens en oefenbunkers.

El Gouna – Egypte
Verblijf in het Steigenberger Hotel op 
basis van half pension.
Oefenen en spelen op de baan van El 

Gouna. De driving range bestaat uit een afslagplaats en een aantal eilanden, 
uw targets.
Het klimaat in Egypte in januari is uitstekend en geregend heeft het er al 5 jaar 
niet meer.

Speciale Beginners Cursussen
Voor golfers, die de eerste beginselen onder de knie hebben, maar graag 
een week intensief aan hun nieuwe sport willen werken organiseren wij ook 
speciale cursussen voor beginners. 

In de prijsbijlage staan alle data en prijzen.

Groep Annulering Garantie

Omdat het vaak lastig is om goede starttijden 
te reserveren met name voor groepen 
nodigen wij u uit om zo vroeg mogelijk 
uw wensen bij ons bekend te maken. Voor 
groepen van 10 personen of meer bieden 
wij u de garantie, dat u tot 3 maanden voor 
vertrek kosteloos mag annuleren. 

Wij boeken uw hotel en reserveren uw 
starttijden, bij voorkeur een jaar of zelfs 
langer van tevoren. U heeft dan de 
zekerheid, dat u op een prettige tijd kunt 
afslaan. 

Nieuw
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Kreta is het grootste eiland van Griekenland met 1,100 km kust. De aantrekkingskracht 
is niet alleen het klimaat, de stranden en de prachtige natuur, maar vooral de rol die 
het heeft gespeeld in de oudheid en de overblijfselen daarvan. Vanaf 3000 v.Chr. 
tijdens de Minoïsche Beschaving werden 100 steden gebouwd op Kreta. Knossos 
was de hoofdstad met het paleis van de koning. Ca. 1400 v.Chr. werd alles verwoest, 
waarschijnlijk door een vloedgolf , het resultaat van een uitbarsting van een vulkaan 
op een nabijgelegen eiland. Veel opgravingen dateren uit die tijd en maken de 
Griekse mythologie zichtbaar. Knossos is een must voor iedere bezoeker van Kreta.

Omdat het eiland zoveel te bieden heeft naast golf adviseren wij het gebruik van een 
huurauto. Eenvoudig voor transfer naar de golfbaan en een uitgelezen middel om dit 
mooie eiland te verkennen.

KRETA

Kernos Beach
Van dezelfde groep als het Kalimera Kriti (Helios Hotels) selecteerden wij dit 
hotel. Het hoofdgebouw heeft slechts drie etages. De hogere kamers hebben 
mogelijk uitzicht op zee. Het grootste deel van het hotel is laagbouw, kamers 
eerder met terras dan met balkon. Het restaurant is verdeeld over meerdere 
niveaus, o.a. een groot terras met uizicht over zee en zwembad. De Fish Teverna 
ligt op het strand. Kernos Beach ligt 35 km van Heraklion bij het plaatsje Malia.
Verblijf is op basis van logies met ontbijt. Half pension is ook mogelijk.

Huurauto
De auto wordt de ochtend na aankomst bij u in het hotel afgeleverd. Dit 
voorkomt dat u, eventueel ´s avonds, in het donker moet zoeken. De volgende 
dag kunt u zich in alle rust oriënteren.

Slechts 24 km ten oosten van de luchthaven van Heraklion en 7 km ten zuiden 
van de badplaats Hersonissos ligt de nieuwe en eerste golfbaan van Kreta. De 
baan is aangelegd tegen een heuvel en biedt voor golfers uit het vlakke Nederland 
een geweldige uitdaging. Het is een goed idee om deze baan meerdere keren te 
spelen. Kennis van de holes komt uw spel ten goede. De baan is goed te spelen 
voor lage en hoge handicaps. Long hitters moeten nauwkeurig zijn, want naast 
de fairways kan vele meters lager zijn. En een aantal holes zeker niet over de 
green slaan, want de kans dat u de bal terug vindt is uiterst klein. 
Par H71/D70, medal tees H 5640 mtr, D 4540 mtr.

The Crete Golf Club

Veel hotels op Kreta zijn gebouwd in de vorm van een dorp, zonder hoogbouw. 
Zo ook dit hotel. Zeer ruim opgezet, een oase van rust. Het hotel ligt vlakbij het 
vissersdorpje Sissi, 7 km ten oosten van Malia, direct aan zee (zandstrand). Het 
centrale hoofdgebouw met o.a. restaurants en pianobar is omringd door 3 kleine 
“dorpjes” waar de kamers zijn.  Kamers met zeezicht zijn beperkt door de „dorpse“ 
bouw van het hotel.
Waterfront Bungalows zijn identiek aan de standaard kamers maar liggen direct 
aan zee. Uw verblijf is op basis van logies met ontbijt. Halfpension is mogelijk 
met een toeslag.

Kalimera Kriti Hotel

Corendon Vlieg Vakanties biedt arrangementen aan naar Istanbul, met een uitgebreid 
assortiment hotels in verschillende (prijs)klassen. Vluchten met Corendon Airlines 
vanaf Amsterdam en Eindhoven.

Corendon Golf biedt u daarbij de gelegenheid om cultuur en vermaak te combineren 
met een rondje golf op de prachtige banen van de Kemer G & C Club en de Klassis 
G & C Club. 

Deze banen worden voornamelijk door de leden in de weekends bespeeld maar 
zijn juist door de week zeer rustig. Naast deze twee banen is er in de stad ook nog 
een 9-holes, de Istanbul Golf Club. (Google Earth 41 06 48N 29 02 48E) De baan 
met een par-65 is compact maar interessant om te spelen. De baan ligt bijna aan de 
Bosphorus, iets voorbij de tweede brug.

Voor informatie over Istanbul verwijzen wij graag naar de speciale brochure van 
Corendon.

ISTANBUL

Deze baan ligt in Kemer County, een woongebied ten noordoosten van Istanbul, 
ca. 30 km. van het centrum. De Country Club heeft veel faciliteiten voor de leden. 
Golfers zijn van harte welkom om deze glooiende baan te spelen.

Transfers naar de banen.
In principe per taxi; Kemer YTL 30 (+/- € 30) enkele reis.; Klassis YTL 120 per 
enkele reis; Istanbul Golf Club max. YTL 20. Voor kleine gezelschappen of groepen 
kan Corendon Istanbul vervoer regelen. Kosten op aanvraag.
Google Earth 41 11 21N 28 53 51E

Kemer Golf & Country Club

Ongeveer 60 km. ten westen van het centrum van Istanbul ligt de Klassis G & 
CC met een werkelijk prachtige baan. Op 150 ha. liggen de 18 holes, met een 
hoogte verschil van 60 mtr. De baan is in principe niet te lopen, ook omdat de 
afstanden tussen de holes vaak lang en steil zijn. Daarom is bij de greenfee de 
buggy inbegrepen.
18-holes Par-73 – 6.245 mtr.
Google Earth 41 10 57N 28 09 04E

Klassis Golf & Country Club

Hilton 5*

Barcelo Eresin Topkapi 5*

Holiday Inn Istanbul City 5*

Pera Palas Spec. Cat.

Bekend zakenhotel met alle faciliteiten 
van een international 5* hotel. Ligging bij 
Taksim Plein met prachtig uitzicht over de 
Bosphorus

In de wijk Topkapi, niet ver van de 
belangrijkste bezienswaardigheden.

Ook in de wijk Topkapi. Uiterst comfortabel 
hotel.

Dateert uit 1892 en is nog in originele stijl. 
Dit werd gebruikt door de passagiers van 
de Oriënt Express. Speciaal voor liefhebbers. 
Alle faciliteiten en kamers zijn weliswaar 
aangepast maar stammen veelal nog uit 
het begin van de vorige eeuw.
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Het wordt ook wel Venetië van Egypte genoemd. En terecht. El Gouna ligt aan de Rode 
Zee, ongeveer 22 km. ten noorden van de luchthaven Hurghada. Het is een resort van 
15 km2 met hotels, restaurants, bars, jachthavens, eilandjes, lagunes en kanalen. Het 
heeft ca. 5000 permanente bewoners en een gelijke capaciteit voor bezoekers.
Alle hotels liggen aan water op een eiland of schiereiland. In het centrum Kafr el-
Gouna (ook wel Down Town) liggen de jachthaven, vol met de mooiste jachten, het 
winkelcentrum Souk el-Balad en een gezellig uitgaansgebied op de kades. 
De hele dag varen bootjes en rijden bussen door heel El Gouna. Een weekkaartje kost 
ongeveer € 1,50. Voor de liefhebbers heeft het hotel een gratis shuttle naar een privé 
strand. Naast golf is er de gelegenheid om te duiken (de Rode Zee is wereldberoemd), 
paardrijden, go-carts en allerlei watersporten.
Uit de beschikbare hotels selecteerden wij de 5 sterren Steigenberger Golf Hotel en 
Sheraton Miramar.
DINEAROUNDGOUNA  is een geweldige formule. Verblijf op half pension basis geeft u 
de gelegenheid om in 17 hotels en restaurants te dineren, in de andere hotels zonder 
extra kosten, in sommige restaurants met een kleine toeslag. Als u een week in El 
Gouna verblijft mag u 3 maal hiervan gebruikmaken. Wekelijks worden een aantal 
activiteiten georganiseerd in El Gouna; maandag een begeleide fietstour, woensdag 
een diner in een oase met show, vrijdag Marina Street Festival bij de jachthaven, 
Saturday Night Fever eten en drinken met live muziek en dagelijks boottochten over 
de lagune. El Gouna is een unieke combinatie van stijlvol luxe hotel, bijzondere 
golfbaan en vertier en gezelligheid down town.
Duiken in de Rode Zee is wereldberoemd. Misschien naast het golfen een duikles? 
Anders is snorkelen het redelijk alternatief.

El Gouna

El Gouna Golf Course

Fred Couples was medeverantwoordelijk voor het ontwerp van deze baan, die bedoeld 
is voor spelers van ieder niveau. Meer water dan u zult verwachten van een baan in de 
woestijn komt in het spel en natuurlijk de nodige “desert rough”. De wind is altijd een factor. 
U geniet van een verkoelende bries maar beïnvloedt uw spel. De 4e par 5 speelt over het 
algemeen tegen de wind en de woestijn ligt op de loer. Goed geplaatste bunkers en het 
eerder genoemde water maken de baan ook zeer uitdagend voor betere spelers.
Par 72, heren medal tees CR 71,4/Slope 119, dames medal tees CR 71,5/Slope 120.

Steigenberger Golf Resort

Het hotel is gebouwd als een dorp met in het hoofdgebouw alleen de lobby, restaurant 
en bar.  Uw kamer is ruim en smaakvol ingericht. Alle kamers hebben balkon. Uitzicht 
is over de golfbaan of lagune. Badkamer met douche. (Badkamers met bad zijn niet 
beschikbaar in El Gouna, vanwege waterschaarste).
Verblijf is op basis van half pension. Naast het buffet heeft het hotel een prachtig à la 
carte restaurant in de toren op de golfclub (toeslag). 
Vervoer naar de golfbaan is heel bijzonder. Een klein bootje brengt u met uw tas naar 
de overkant. Wilt u terug dan even de witte vlag hijsen (in donker de rode lamp) en 
u wordt weer opgehaald. Met een kleine omweg kunt u ook lopen.

Vervoer naar down town en alle andere plaatsen in El Gouna gebeurt per shuttle 
bus of boot.

Sheraton Miramare Resort
Ook dit hotel is als een dorp gebouwd, met de bijzonderheid dat het op 9 eilandjes ligt. 
Waar u ook bent, water is overal. Uw ruime kamer is van alle gemakken voorzien. Het 
balkon heeft uitzicht op de lagune, het zwembad of het privé strand. 
Verblijf is op basis van half pension. Natuurlijk kunt u ook bij dit hotel gebruikmaken van 
Dine Around.
Vervoer naar de golfbaan is per shuttle bus. Naar andere plaatsen in El Gouna kunt u ook 
hier op de boot of bus stappen. Een weekticket kost € 1,50.

Corendon is in 2006 begonnen met bestemmingen buiten Turkije. Eén van de eerste 
keuzes was Egypte, Hurghada en omgeving.

Natuurlijk ging Corendon Golf kijken en vond twee prachtige banen in El Gouna 
ten noorden en Soma Bay ten zuiden van de luchthaven. Dit zijn uitstekende 
bestemmingen voor de combinatie van zon, zand, zee en golf. U zult verstelt staan 
over de kwaliteit van de service en de vriendelijkheid waarmee u wordt ontvangen.

Opmerking: Lokale dranken zijn niet duur in Egypte. Veel biermerken worden lokaal 
gebrouwen en de Egyptische wijn is prima. Dranken van buiten Egypte zijn erg duur, 
vanwege de invoerrechten die meer dan 400% bedragen. All Inclusive is over het 
algemeen beperkt tot lokale, in Egypte geproduceerde dranken.

Egypte – Rode Zee 

Soma Bay

Ook Soma Bay is een resort als El Gouna, een groot afgesloten terrein met een aantal 
hotels en villa’s. Er is nog geen stadje als in El Gouna, u bent meer op het hotel 
aangewezen. Maar de hotels zijn prachtig; Robinson Club, Hyatt Regency, Sheraton 
en La Résidence.
Het resort ligt 45 km. van Hurghada Airport, direct aan de Rode Zee. 

Sheraton Soma Bay Resort

Wij selecteerden dit hotel voor u. Het hotel biedt u veel ruimte en 
privacy. Prachtig ingerichte kamers.
U verblijft op basis van logies met ontbijt. Met een toeslag is 
Half Pension of All Inclusive mogelijk . Lunch en diner kunt in 
verschillende restaurants gebruiken, verspreid over het complex. 
Dine Around kan in L’Emporio Restaurant in het hotel of in Hotel 
Residence Des Cascades. (Bij half pension met een toeslag).

Vier zwembaden en een privé strand staan tot uw beschikking.
Met de “Silver Pass”,  die alle gasten ontvangen, kunt u dagelijks 
gebruikmaken van: tennis, squash, sauna, aerobic classes, aqua 
gym, windsurfen, zeilen, snorkelen, etc. (in principe alles 1 uur per 
dag.)
Een zelfstandig Thalasso & Wellness Center “Les Thermes Marins 
des Cascades” is ondergebracht in Hotel La Résidence.

The Cascades 
Championship 

Golf Course

De golfbaan van Soma Bay is ontworpen door Gary Player. De baan is aangelegd 
in een 8-vorm. De wind is dus gelijk verdeeld, van voren of van achter, van links 
of van rechts. 
De baan ligt op een heel groot terrein, terwijl u speelt ziet u nauwelijks de andere 
holes. Een echte woestijnbaan, maar heel bijzonder met een green in zee.  De 
baan is uitdagend, niet eenvoudig. In het meeste zand mag u grounden, maar in 
de 75 bunkers niet. Toch is er op deze prachtige woestijn baan regelmatig water 
in het spel.
De baan is par 72, 6442 yards voor heren en 5258 yards voor dames.
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Renaissance Kemer
Uit: Corendon Unique Selection

HARMONIA REBIRTH SPA
In 2003 ontvingen ze de Most Excellent European Spa Hotels Award.
Dit is een van de mooiste spa’s die we gezien hebben. Zeer smaakvol ingericht. 
Werkelijk een oase. Het er zijn is al voldoende om de stress te verdrijven. Veel 
verschillende behandelingen in prachtig in stijl ingerichte ruimtes. O.a. Body scrub, 
Body wrap, Fitness counselling, Foot bath, Manicures/pedicures, Massages & 
Massage lessons, Paraffin hand treatments, Therapy baths Waxing.

Kempinski Barbaros Bay Bodrum
Uit: Corendon Unique Selection

SIX SENSES SPA – Balancing Senses
Een ruimte van meer dan 5000 m2 spa is een garantie voor privacy. Van een 
Kempinski hotel mag u alleen het allerbeste verwachten.
Heel bijzonder is de “Spa in Spa”, een tweepersoons aparte spa met slaap- en 
massageruimte, hamam en sauna. Privacy ten top.
Ook in deze spa een uitgebreid assortiment behandelingen voor lichaam en geest.

Corendon Unique Selection biedt in haar gids meer hotels met uitstekend Wellness 
& Spa faciliteiten. O.a. de hieronder genoemde hotels.

De meeste hotels die wij in deze brochure aanbieden hebben aparte Spa & 
Wellness faciliteiten. Sommige hotels zijn hierin gespecialiseerd. Hieronder geven wij 
een overzicht van de producten van de verschillende hotels.

SPA & WELLNESS 

Gloria Verde Resort Belek

THALASSO ASKLEPION
Op zeewater en algen gebaseerde therapie.
Behandelingen: Balneo, Jet douche, Afusion, Therapy pool, Massage, 
Aromatherapie, Hand & voetverzorging, Sauna, Turks bad, Agua gym, Fitness, 
Mos en modder behandeling, Huidverzorging.

Sirene Golf Hotel Belek

WELLNESS OASE
Uitgebreide assortiment behandelingen. Massages, Ayurveda, Gezichtsbehandeling, 
Hamam wasbehandeling en peeling, Turks bad, Sauna

Kempinski Hotel The Dome Belek

THE DOME SPA & THALASSO
3600 m2 ruimte geven veel privacy. Een zeer uitgebreid assortiment 
behandelingen, o.a. Licht behandeling, Huid peeling, Gezicht, Oxi-regeneration, 
Ogen, Handen en Voeten, Manicure en Pedicure, Cellulites, Balneo, Body wrap, 
Affusion, Massage, Ayurveda, Shiatsu, Hot stone.

unique selection

Ook de hotels in Egypte en Kreta beschikken over 
een uitstekende Wellness & Spa.
O.a. bij de golfclub El Gouna, Sheraton Soma Bay 
en Kalimera Kriti op Kreta. 
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 unique selection

unique selection

unique selection

Ultieme luxe voor de 
verwende vakantieganger!

De beste en meest trendy hotels in Turkije
 privé transfer • stoel reservering vliegtuig • persoonlijke service • 

op maat gemaakte excursies 


