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 Turkki | Belek 

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. 
Kentät ovat erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut 
ennallaan. Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal-
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja ho-
telli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. 
Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä, 
joihin on varattu senioreille erinomaiset starttiajat.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Gazipasa-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• Viisi kierrosta Glorian kentillä 
   2 x New, 2 x Old ja 1 x Verde/vk 
• Lentokenttäkuljetuksen (noin 2 t)
• Golfkenttäkuljetukset 

HINNAT 
•  1 vk 1320 €, 2 vk 2140 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 80 €/vk 
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 8.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 16.3. ja 23.3.

 Espanja | Valle Del Este

Andalucian koillisnurkassa, Almerian provinssissa sijaitse-
va golfkeidas on Espanjan aurinkoisinta aluetta. Golfarille 
tämä tarkoittaa entistä pidempää pelikautta huippuluokan 
olosuhteissa. Valle del Esten kenttä on mielenkiintoinen 
kenttä, joka tarjoaa sopivia haasteita viikon jokaiselle kier-
rokselle. Vaihteleva väylät ovat mieleenpainuvia ja viheriöt 
isoja. Vaikka kentältä löytyy myös korkeuseroja, soveltuu 
se hyvin käveltäväksi.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki 
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Valle del Este ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia 
  4 x Valle del Este ja 1 x Desert Springs/vk
• Kuljetukset Desert Springs -kentälle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 980 €, 2 vk 1630 €

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

Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 9.3. ja 16.3.

 Arabiemiraatit | Ras al Khaimah 

Arabiemiraattien ilmasto on ihanteellinen ympäri vuo-
den ja Ras al Khaimah soveltuu erinomaisesti aktiiviseen 
golf-lomaan. Matkan hintaan sisältyy unlimited pelioi-
keuden lisäksi golfauton ja tasokkaiden harjoitusalueiden 
sekä rangen vapaa käyttö. Al Hamran kenttä on erittäin 
korkeatasoinen ja sen yhdeksän reikää on valaistu, mikä 
mahdollistaa pelaamisen myös illalla. Majoitus on järjes-
tetty tyylikkäässä viiden tähden Hilton Al Hamra hotel-
lissa, joka sijaitsee omalla rannalla ja vain lyhyen matkan 
päässä Al Hamran golfklubirakennuksesta.

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
• Golfauton käyttö
• Puolihoito

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
•  1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 400 €/vk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynnissä!  
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 13.1. ja 20.1.

 Tunisia | Sousse

Port El Kantaoui sijaitsee n. 25 km päässä Monastirin len-
tokentästä. Majoitus on järjestetty yhdessä alueen par-
haista hotelleista, 5-tähden Iberostar Diar El Andalousissa. 
Hotellia ympäröi kaunis puutarha-alue ja se sijaitsee aivan 
rannan välittömässä läheisyydessä. Golfkentät sijaitsevat 
lyhyen kävelymatkan päässä hotellilta. Ronald Fream on 
suunnittelut El Kantaouin golfkeskuksen, jossa on kaksi 
18-reikäistä kenttää, Panorama Course ja Sea Course. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Nouvelairin suorat lennot Helsinki-Monastir-Helsinki
• Golfbägin ja matkatavaran kuljetus lennolla
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Diar El Andalous -hotellissa *****
• All Inclusive
• 6 green feetä El Kantaoui Golfin kahdella kentällä/vk
• Bägikuljetusauto golfkentälle ensimmäisenä ja 
   viimeisenä päivänä.
• Ilmainen bägisäilytys klubilla

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 950 €, 2 vk 1430 € 

Lisämaksusta: 
• osittainen merinäköala + 30 €/vk
• huone yhdelle 100 €/vk 

Myynti aukeaa 13.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Ole Johansson

Lähdöt: 29.3 ja 5.4.

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