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Espanja La Manga | Long Stay
Matka-aika: 26.10.– 22.11.2018
Syksyn Long Stay matka suuntautuu viime vuonna hyvän
suosion saaneeseen La Mangaan. Resortin alueella on
kolme tasokasta golfkenttää, jotka kaikki sijaitsevat lyhyen
matkan päässä majoituksista. Majoitus on La Mangan
kahden makuuhuoneen huoneistoissa, joissa on hyvin varusteltu keittiö, jossa mm. uuni ja keittolevyt. Majoituksen
yhteydessä on tasokas spa, jossa voit rentoutua päivän
päätteeksi.

Saksa | Baijeri
Lähtö: 1.10. (3 yötä, 4 päivää)
Quellness Golf Resort on Euroopan suurin golf- ja hyvinvointiresort. Hienon kenttävalikoiman lisäksi EteläSaksassa kohtaat iloisen baijerilaisen vieraanvaraisuuden
yhdistettynä saksalaiseen jämäkkyyteen. Tunnelma on
rento, mutta kaikki toimii. Niin golfkentällä kuin sen ulkopuolella. Viihtyisä hotelli on täydellinen retriitti golfiin ja
rentoutumiseen. Hotellin puolihoito ja spa ovat erittäin
korkea-tasoiset.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
Lähtö: 6.10.
• Majoituksen 2 makuuhuoneen huoneistoissa
(2 hlöä/huoneisto)
Bulgaria on yksi Euroopan
mielenkiintoisimmista
golf• 15 kierrosta
golfia alueen kolmella
kentällä
kohteista, jonne lennetään
nyt alueen
suorallaravintoloissa
lennolla Varnaan.
• 8 illallista
Mustanmeren rannalla sijaitsevan Cape Kaliakran kentillä
• Sisäänpääsy Spa-alueelle

Bulgaria | Cape Kaliakra

Espan
Lähdöt: 23.10.

La Sella Golf ta
lomaan. Tasoka
luonnonpuiston
pelaat ainutlaatuisen dramaattisissa maisemissa. Kauniilla
lepäävä viihtyis
paikalla sijaitseva Lighthouse tarjoaa hyvät puitteet onnispalvelua. Hotell
HINTA
tuneeseen golflomaan.
Matkan aikana pelaatte kaikilla alutunnelmallinen
een kentillä, joiden
helmenä
Olazábalin suun
• 2260
€ dramaattinen Thracian Cliffs.
kahden makuuhuoneen huoneisto (2 hlö/huoneisto)dään myös vier

Lisätietoja
MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
MATKAN HINTAAN
SISÄLTYY:matkasta osoitteessa:
http://www.ongolf.fi/golfseniorit-longstay
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Munchen-Helsinki
• Norwegianin suorat lennot Helsinki-Varna-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja 1 x käsimatkatavara
• Majoitus Lighthouse Golf & Spa ****+
• Lentokenttäkuljetukset
• Lentokenttäkuljetukset
(noin
1 t)
Myynti
aukeaa
13.4. klo 9.00
• 3 kierrosta golfia
• Golfkenttäkuljetukset
Matkanvetäjä Pertti Raimiala
• Majoitus Maximillian Quellness Golf Resort *****
• Unlimited Golf Lighthousen kentällä
• Puolihoito
• 1 kierros Thracian Cliffs ja 1 kierros Black Sea Rama
• Hotellin kylpylän vapaa käyttö
• Golfauto Thracian Cliffsin kentällä
Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi
• Puolihoito
HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa
HINNAT

MATKAN HINTA
• Norwegianin l
• Lentokenttäku
• Majoitus Hote
• Puolihoito (sis
• 5 kierrosta go
• Yksi ilmainen
• Golfkärryt ja g

HINNAT
• 1 vk 1170 €, 2

