Fakta
RUM:
174 rum
FACILITETER:
spa swimmingpooler,
inomhuspool, bastu. turkiska
bad, jacuzzi

Sueno Resort
Här i Belek trängs suveräna golfbanor och lyxiga femstjärniga hotell
längs en kort kuststräcka. En av de mest kompletta golf¬resorterna är
Sueno.

AVSTÅND:
Antalya 41 km
Antalya flygplats 46 km
Belek centrum 6 km

Här i Belek trängs suveräna golfbanor och lyxiga femstjärniga hotell
längs en kort kuststräcka. En av de mest kompletta golfresorterna är
Sueno Resort som har två olika hotell, Deluxe och Golf Hotel.
Sueno Golf Hotel har ett oslagbart läge för golf och allt är utformat för
golfare. Det är en smart och
En pärla för golfare på den genomtänkt utformning på
hotellet, där allt är samlat.
turkiska Rivieran!
Från att du checkar in, har
du allt på samma ställe!
Här i Belek trängs suveräna
Golfen är närvarande hela
golfbanor och lyxiga 5* hotell
tiden, överallt från rummet,
längs en kort kuststräcka. En
när du avnjuter en god
av de mest kompletta golf
middag i restaurangen, tar
en drink i baren eller kopplar
resorterna är Sueno. Det är ett
av i spat, så kan du se de
mindre golfhotell utformad för
intilliggande golfbanorna.
golfare med ett oslagbart läge
Här finns 174 rymliga,
moderna
och
trevligt
med två egna golfbanor
inredda rum. Rummen är
rökfria och utrustade med
en liten sittgrupp, vattenkokare, telefon, minibar (mot kostnad), TV med
satellitkanaler, Internet, AC, kassaskåp, telefoner och balkong. Badrum
med hårtork, toalett och badkar med dusch. Dubbelrum finns med två
separata sängar eller dubbelsäng och möjlighet för en extrabädd. Här
finns tre trevliga resturanger, som presenterar en variationsrik
internationell meny. Känner du för något lättare att äta finns det trevliga
barer som har enklare rätter. Förutom att äta gott, bo bekvämt och spela
golf, har du även tillgång till inom- och utomshuspooler, ett
skönhetscenter och gym.
Här finns banorna Pines och Dunes och ett bra träningsområde på
anläggningen om man känner för att finslipa golfformen. Läs mer om
banorna på nästa sida.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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