
La Finca 5.3.-12.3. ja 12.3.-19.3.2020
Costa Blancalla, Alicantesta etelään, sijaitsee moderni La 
Finca Golf & Spa Resort. 5-tähden tasokas golfresort hotel-
li, jonka välittömässä läheisyydessä on hyvätasoinen La Fin-
can golfkenttä. Paikka on rauhallisella alueella Espanjan 
maalaismaisemissa.

Matkan hintaan kuuluu viisi kierrosta golfia La Fincan ja Vil-
lamartinin kentillä. Hotellin oma kenttä La Finca kulkee suo-
jaisassa laaksossa ja taustalla siintävät komeat vuoristomai-
semat. Leveät väylät tekevät pelistä nautinnollista, mutta 
lähestymislyönnit tarjoavat myös haasteita muodokkaiden 
griinien kanssa. Korkeuserot ovat erittäin maltilliset ja kent-
tä on hyvin käveltävissä. Villamartin-golkenttä, joka sijaitsee 
noin puolen tunnin ajomatkan päässä, on muodoiltaan vaih-
televa ja sen griinit ovat saaneet paljon kehuja. Kaiken tasoi-
sille pelaajille sopivalla kentällä vesiesteen sekä puut luovat 
haastetta ja muutamat lyhyet par-4 väylät antavat vaihtelua 
ja onnistumisen tunteita.  Ajoittain väyliltä avautuu upeat 
merimaisemat. Matkanvetäjänä: Heikki Hallaranta

Lähdöt:
1 vk 5.3. ja 12.3.2020
2 vk 5.3.2020

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta: 
www.lafincagolfresort.com

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
OnGolf  
puh. 0300 870 520
Varaukset puhelimitse tai netistä:
www.ongolf.fi/golfseniorit
Myynti aukeaa ti 5.11. klo 9:00

• Finnairin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki

• Matkatavaran kuljetuksen lentokoneessa (23 kg)

• Käsimatkatavaran lennolla (8 kg)

• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa

• Majoituksen La Finca Golf & Spa Resort *****

• Puolihoidon (buffetaamiaiset ja illalliset)

• 5 kierrosta golfia/vk (4 x La Finca ja 1 x Villamartin)

• Golfkärryt kierroksille ja 5 rangepolettia/hlö/vk

HINTA SISÄLTÄÄ:

Suomen Golfseniorit  - La Finca, Espanja
To       Helsinki 06:00    >   Alicante 09:25
To       Alicante 10:15      >  Helsinki 15:35

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:

1370 €/hlö
Kahden viikon hinta:

2350 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 250 €/vk
• Lisämatkatavaran kuljetus lennolla + 50 € meno-paluu
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