
Ajman, lähdöt 13.1. ja 20.1.2020
Arabiemiraattien Ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoden ja  
merivesi aina mukavan lämmintä. Myös golfkentät ovat  erin-
omaisessa kunnosssa. Ajman on Dubain viereinen emiraatti, 
joka sijaitsee Dubaista koilliseen noin 45 min ajomatkan 
päässä lentokentältä. Matkalla majoitutaan Marriott Luxury 
Collectionin hotelliin, Ajman Sarayhin, joka sijaitsee omalla 
rannalla. Hotellin palvelut ovat kattavat ja palvelu ystävällis-
tä. Piha-alueella on kaksi lämmitettyä uima-allasta ja buffet-
ravintolan lisäksi hotellilta löytyy kolme erityyppistä á la 
carte ravintolaa.

Al Zorah golkenttä sijaitsee 20 min ajomatkan päässä hotel-
lilta. Mangrove-metsien ympäröimä kenttä on Jack Nicklaus 
Desigin käsialaa ja tarjoaa nautintoja niin vähemmän pelaa-
ville kuin pidemmälle ehtineille. Väylien kaunis muotoilu ja 
griinien erinomainen kunto tarjoavat mielyttävän golfkoke-
muksen. Matkan hintaan sisältyy 5 unlimited golfpäivää golf-
autoineen ja harjoitusalueiden sekä rangen vapaa käyttö. 
Vapaapäivänä voi helposti tehdä päiväretken vaikka Dubai 
Mall:ille, johon hotellilta on järjestetty päivittäin kuljetus.

Matkanvetäjänä: Ole Johansson

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta: 
the-luxury-collection.marriott.com
www.alzorahgolfclub.ae

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
OnGolf  
puh. 020 742 8590
Varaukset puhelimitse tai netistä:
www.ongolf.fi/golfseniorit
Myynti aukeaa 15.5. klo 9:00

• Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki

• Matkatavaran ruumaan 23 kg ja käsimatkatavaran 8 kg

• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa

• Majoituksen Ajman Saray Luxury Collection *****

• Puolihoidon (buffetaamiaiset ja illalliset)

• 5 päivän unlimited pelioikeuden Al Zorahin kentälle

• Golfauton käytön ja rangepallot

HINTA SISÄLTÄÄ:

Suomen Golfseniorit - Ajman, Arabiemiraatit
Ma 13 ja 20.1.    Helsinki 08:15  >    Dubai 16:30
Ma 20 ja 27.1.    Dubai 17:40   >    Helsinki 22:10

  S
U

O
M

EN
 GOLFSEN

IO
R

IT

FINLAND

ARABIEMIRAATIT

Travelon Matkat Oy, Turveradantie 17, 02180 Espoo | info@ongolf.fi | www.ongolf.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä Travelon Matkat Oy rek. 1418/12/MJ

Yhden viikon hinta:

1750 €/hlö
Kahden viikon hinta:

2890 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Huone merinäköalalla + 100 €/hlö/vk
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 400/480 €/vk
• Lisämatkatavaran kuljetus lennolla + 40 € meno-paluu


