
Från slutet av oktober till mitten på mars finns vår golfvärd 

på plats.  

Våra golfvärdar har lång erfarenhet av både produkten och 

resmålet, och är en garanti för att du ska få ut maximalt av 

din vistelse, både på golfbanan och socialt. 

Vid sidan om själva golfen finns det mycket att se och 

uppleva i området, som b.la omfattar öns vindistrikt och 

historiska platser som Aphrodites födelseplats. 

För medföljande som inte spelar golf, finns det gott om 

aktiviteter - och vi drar förstås av kostnaden för golfpaketet 
för medföljande icke-golfare. 

Lägenhetshotell Anemi

Våra erfarna golfvärdar 

Med bästa tänkbara läge i centrala Pafos, i direkt närhet 
av sandstränder, pubar, restauranger och shopping 

ligger familje-drivna Anemi Hotel Apartments.  

Hotellet har en modern och smakfull inredning och 

man har lyckats bevara den familjära känslan. Du väljer 

att bo i de eleganta superior-lägenheterna, eller i de 

något enklare inredda standardlägenheterna. 

VICIT AS är medlem i norska Reisegarantifondet 
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Byt ut den mörka regniga hösten eller den trista kalla 

vintern mot ett milt, behagligt och golfvänligt Cypern-

klimat.  

Paphos har en strandpromenad som lämpar sig lika väl 
för morgonens joggingrunda, som för en 

kvällspromenad vid solnedgången.  

I Paphos kommer du lokalbefolkningen närmare och 

utbudet av bra, genuina restauranger är stort även när 

den mest intensiva turistsäsongen är över. 

På promenadavstånd från hotellet ligger de välkända 

mosaikerna från romartiden, som b.la är en del av vårt 
världsarv.

Cypern är ett perfekt golfresmål för dig som söker 

underbar golf i ett varmt och soligt klimat. De fyra banorna 

ligger bara 10-20 min med hyrbilen från hotellet. 

Våra golfvärdar tar hand om alla bokningar av starttider 

och arrangerar minst en golftävling i veckan.  

Banornas olika karaktär och omgivningar gör att du får en 

varierande och innehållsrik golfupplevelse. 

Läs mer om våra golfresor till Cypern på:  www.vicit.se 

- Hyrbil under hela vistelsen / 2 pers. 

- Golfrundor enligt bokat golfpaket. 
- Boeende i bokad lägenhetstyp på Anemi Hotel. 
- Städning 5 gånger per vecka 

- Byte av sängkläder en gång i veckan. 

- Gratis Wi-Fi 
- Dator med internet i lobbyn 

- SVT World i lägenheten 

- Förvaringsrum för golfbag 

- Fri parkering vid hotellet 
- Kartor och färdbeskrivningar 

- Svensk golfvärd  

Longstay inkluderar:

Paphos

Golf

* Priseksempel: per pers i delad standard-lägenhet. 
exkl. flyg, Inklusive 14 rundor på Minthis Hills 

  (28 rundor per par/ressällskap) 

TA KONTAKT FÖR ETT PRISFÖRSLAG! 

Tel: (0) 727 374 259 
www.vicit.se

Prisexempel:
13.690.-kr
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