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Arabiemiraatit | Ras al Khaimah
Lähdöt: 9.3.

Arabiemiraatit | Ras al Khaimah

ähdöt: 13.1. ja 20.1.

Lähdöt: 13.1. ja 20.1.

rabiemiraattien ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoAndalucian k
en jaArabiemiraattien
Ras al Khaimah soveltuu
erinomaisesti
aktiiviseen
va golfkeida
ilmasto
on ihanteellinen
ympäri vuoolf-lomaan.
hintaan sisältyy
unlimited
pelioitämä tarkoit
den ja Matkan
Ras al Khaimah
soveltuu
erinomaisesti
aktiiviseen
euden
lisäksi golfauton
ja tasokkaiden
harjoitusalueiden
olosuhteissa
golf-lomaan.
Matkan
hintaan sisältyy
unlimited pelioiekä rangen
vapaa
käyttö.
Al Hamran
kenttä on erittäin
kenttä, joka
keuden
lisäksi
golfauton
ja tasokkaiden
harjoitusalueiden
orkeatasoinen ja sen yhdeksän reikää on valaistu, mikä
rokselle. Vai
sekä rangen vapaa käyttö. Al Hamran kenttä on erittäin
mahdollistaa pelaamisen myös illalla. Majoitus on järjesisoja. Vaikka
korkeatasoinen ja sen yhdeksän reikää on valaistu, mikä
etty tyylikkäässä viiden tähden Hilton Al Hamra hotelse hyvin käv
mahdollistaa
pelaamisen
ssa, joka
sijaitsee omalla
rannallamyös
ja vainillalla.
lyhyenMajoitus
matkan on järjestetty
tyylikkäässä
viiden tähden Hilton Al Hamra hoteläässä
Al Hamran
golfklubirakennuksesta.
MATKAN HIN
lissa, joka sijaitsee omalla rannalla ja vain lyhyen matkan
• Norwegian
MATKAN
HINTAAN
SISÄLTYY:
• Matkalauku
päässä
Al Hamran
golfklubirakennuksesta.
Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Lentokentt
1 x matkatavara
23 kg ja käsimatkatavara
8 kg
MATKAN HINTAAN
SISÄLTYY:
• Majoitus H
Majoitus
Hilton Al
Hamralennot
Beach Helsinki-Dubai-Helsinki
& Golf Resort *****
• Puolihoito
• Finnairin
suorat
Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
7 päivän unlimited pelioikeus/vk
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****4 x Valle de
Rangepallot
• Kuljetukse
• Lentokenttäkuljetukset
Golfauton
käyttö
• 7 päivän unlimited pelioikeus/vk
Puolihoito
HINNAT

• Rangepallot

• Golfauton käyttö
INNAT
aetussa
kahden hengen huoneessa
• Puolihoito
1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €
HINNAT

isämaksusta:
Jaetussa
huone
yhdelle kahden
400 €/vkhengen huoneessa
•
1
vk
1650
2790 €
golfbägin kuljetus€,
402 €vk(meno-paluu)

Lisämaksusta:
Myynnissä!

Jaetussa kah
• 1 vk 980 €

Lisämaksust
• huone yhd
• golfbägin k

Myynti au

Matkanvetäj

Matkanvetäjä
Hallaranta
• huoneHeikki
yhdelle
400 €/vk

• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

araukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja k

Myynnissä!

Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min

