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Majoitus Atalaya Park –hotellissa ****
Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
5 kierrosta golfia hotellin kahdella kentällä/vk
Golfauton käytön New kentällä
Golfkenttäkuljetukset hotellin shuttlella

Seniorigolfin

• huone yhdelle 150 €/vk, osittainen merinäköala 185 €/vk
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 14.11. klo 9.00
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

pelimatkat | kevät 2019

Portugali,
Lagos | |Long
Stay
Arabiemiraatit
Ras al
Khaimah
Lähtö: 8.2

Lähdöt: 13.1. ja 20.1.

Espanja | Valle D
OnGolf

LONG
Lähdöt: 9.3. ja 16.3. STAY

Kevään 2019 Long Stay matka suuntautuu etelä-Portugalin
Arabiemiraattien ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoAndalucian koillisnurkassa, Almeri
Lagosiin. Lagos on viehättävä historiallinen pikkukaupunki
den ja Ras
al Khaimah
soveltuuLagos
erinomaisesti
va golfkeidas on Espanjan aurinko
Portugalin
kauniilla
Algarven rannikolla.
on arvos- aktiiviseen
tettu
lomakohde, Matkan
sillä se tarjoaa
kävijöilleen
upeat
rannat
golf-lomaan.
hintaan
sisältyy
unlimited
pelioitämä tarkoittaa entistä pidempää
ja viehättävän vanhan kaupungin, joka on säilyttänyt
keuden lisäksi golfauton ja tasokkaiden harjoitusalueiden
olosuhteissa. Valle del Esten kentt
ainutlaatuisen luonteensa. Lagos on eläväinen pikkuTurkki haaste
| Bele
Espanja
|
Valle
Del
Este
Arabiemiraatit
|
Ras
al
Khaimah
sekä
rangen
vapaa
käyttö.
Al
Hamran
kenttä
on
erittäin
kenttä, joka tarjoaa sopivia
kaupunki ympäri vuoden ja siellä on kodikas ilmapiiri.
Lähdöt:on
9.3.valaistu,
ja 16.3.
Lähdöt:
13.1. ja 20.1.
Lähdöt:
16.3. jaovat
23.3. mi
korkeatasoinen
ja sen
yhdeksän
reikää
mikä
rokselle. Vaihteleva
väylät
Lagosista
käsin voi myös
tutustua
koko Länsi-Algarven
Arabiemiraattien
ilmasto
on ihanteellinen
ympäri vuoAndalucian koillisnurkassa, Almerian provinssissa sijaitseBelek on edelleen Välimere
nähtävyyksiin
ja kauniisiin
pikkukyliin
kuten
Sagres,
mahdollistaa
pelaamisen
myös
illalla.
Majoitus on järjesisoja. Vaikka kentältä
löytyy myös
den ja Ras al Khaimah soveltuu erinomaisesti aktiiviseen
va golfkeidas on Espanjan aurinkoisinta aluetta. Golfarille
Kentät ovat erinomaisessa k
Silves, Luz ja Portimão. Etelä-Portugali on tunnettu
golf-lomaan.
Matkan hintaan sisältyy
unlimited
pelioitämä tarkoittaa
entistä pidempää
pelikautta huippuluokan
ennallaan. Gloria Verde hot
tetty
tyylikkäässä
viiden
tähden
Hilton
Al
Hamra
hotelse
hyvin
käveltäväksi.
myös
erinomaisista
golfkentistään.
Matkan hintaan
keuden
lisäksi
golfauton ja tasokkaiden
harjoitusalueiden
olosuhteissa. Valle del Esten kenttä on mielenkiintoinen
maisemissa pinjametsikön k
lissa,
joka
sijaitsee
omalla
rannalla
ja
vain
matkan
sekäkuuluu
rangen vapaa
käyttö.
Algolfia
Hamran
kenttä onOnyria
erittäin Palmares,
kenttä,
jokalyhyen
tarjoaa sopivia
haasteita viikon jokaiselle kiertaan rauhallisempi kuin mon
16
kierrosta
kentillä
korkeatasoinen
ja sen
yhdeksän reikää on valaistu, mikä
rokselle. Vaihteleva väylät ovat mieleenpainuvia ja viheriöt
telli on tunnettu myös tasok
Boavista
päässä ja
AlEspiche.
Hamran
golfklubirakennuksesta.
MATKAN HINTAAN
SISÄLTYY:
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Long
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lyhyen matkan
päässä
Al Hamran golfklubirakennuksesta.
MATKAN
HINTAAN SISÄLTYY:
tohotellissa,
joka sijaitsee erinomaisella paikalla
lähellä
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
rantaa
ja venesatamaa.
Kävelymatkan päässä•hotellista
on
MATKAN
HINTAAN
SISÄLTYY:
Matkalaukun kuljetus koneessa
• Finnairin
suorat
lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
Lagosin
keskusta
jossa on lukuisia viihtyisiä ravintoloita
ja
• Lentokenttäkuljetukset
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Hotelli Valle del Este ****
baareja.
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta golfia
• 7 päivän
unlimited
pelioikeus/vk
MATKAN
HINTAAN
SISÄLTYY:
4 x Valle del Este ja 1 x Desert Springs/vk
• Rangepallot
• Kuljetukset Desert Springs -kentälle
• TAPin lennot Helsinki-Lissabon-Helsinki
• Golfauton käyttö
• Lentokenttäkuljetukset
• Puolihoito
HINNAT

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Lentokenttäkuljetukset
• 7 päivän unlimited pelioikeus/vk
• Rangepallot
••Majoitus
Marina
Club Lagos yhden mh:n huoneistossa
Jaetussa kahden hengen huoneessa
Golfauton
käyttö
HINNAT
• 8 illallista Lagosissa
• 1 vk 980 €, 2 vk 1630 €
•
Puolihoito
Jaetussa
kahden hengen huoneessa
• Päivittäinen SPA käynti (90 min/päivä)
• 1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €

• 16 kierrosta golfia

Lisämaksusta:
10 x Onyria Palmares ja 3 x
• huone yhdelle 400 €/vk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 160 €/vk
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)
Espiche

Boavista ja 3 x
HINNAT
Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00
Jaetussa
kahden
hengen
huoneessa
HINNAT
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta
Myynnissä!
• 1 vk
1650mh:n
€, 2huoneisto
vk 2790(2€hlö/huoneisto)
2450
€ yhden
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

2690 € yhden mh:n huoneisto (näkymä marinaan)

Lisämaksusta:

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

Lisämaksusta:
huone yhdelle
400
€/vk
••huoneisto
yhdelle 545
€ tai
695 € (näkymä marinaan)
••golfbägin
kuljetus
70 € (meno-paluu)
golfbägin
kuljetus
40 € (meno-paluu)
• autovuokra 335 €/28 vrk (H-luokka)

Myynnissä!
Myynti
aukeaa 6.11. klo 9.00
Matkanvetäjä
Heikki
Hallaranta
Matkanvetäjä
Pertti
Raimiala
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Kierrokset pelataan Glorian

joihin on
varattu senioreille
Norwegianin lennot
Helsinki-Alic
Matkalaukun kuljetus
MATKAN koneessa
HINTAAN SISÄLTY
• Finnairin lennot Helsinki-G
Lentokenttäkuljetukset
• 1 x matkatavara 23 kg ja k
Majoitusdel
Gloria
Verde Res
Majoitus Hotelli •Valle
Este
***
• All inclusive
Puolihoito (buffetaamiainen
jaken
ill
• Viisi kierrosta Glorian
2 x New, 2 x Old ja 1 x Ver
5 kierrosta golfia• Lentokenttäkuljetuksen
(n
4 x Valle del Este• Golfkenttäkuljetukset
ja 1 x Desert Sp
HINNAT
• Kuljetukset Desert
Springs -kent
• 1 vk 1320 €, 2 vk 2140 €
Lisämaksusta:

HINNAT
• huone yhdelle 80 €/vk
• golfbägin kuljetus
40 € (m
Jaetussa kahden hengen
huonees
8.11. kl
• 1 vk 980 €, 2 vk Myynti
1630 aukeaa
€

Matkanvetäjä Anneli Tuomin

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 160 €/vk
Varaukset: Puh. 020 742 8590
• golfbägin kuljetus
80 € (meno-p

Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi
Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista:

www.ongolf.fi

