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Arabiemiraatit
| Ras al Khaimah
Espanja
Lähdöt:
13.1. ja 20.1.| Valle Del Este

Esp

Lähdöt: 9.3.
ähdöt: 13.1. ja 20.1.
Lähdöt:
9.3. ja 16.3.
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• Norwegian
MATKAN
HINTAAN
SISÄLTYY:
MATKAN
HINTAAN
SISÄLTYY:
• Matkalauku
MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
Finnairin
suorat lennot
Helsinki-Dubai-Helsinki
• Norwegianin
lennot
Helsinki-Alicante-Helsinki
• Finnairin 23
suorat
Helsinki-Dubai-Helsinki • Lentokentt
1 x matkatavara
kg
jalennot
käsimatkatavara
• Matkalaukun
kuljetus
koneessa 8 kg
• Majoitus H
• 1 x Hilton
matkatavara
kg ja&käsimatkatavara
Majoitus
Al Hamra23
Beach
Golf Resort ***** 8 kg
• Puolihoito
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta
• Majoitus Hotelli Valle del Este ****
7 päivän
unlimited pelioikeus/vk
• Lentokenttäkuljetukset
4 x Valle de
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
Rangepallot
• 7 päivän unlimited pelioikeus/vk
• Kuljetukse
•
5
kierrosta
golfia
Golfauton
käyttö
• Rangepallot
4 x Valle del Este ja 1 x Desert Springs/vk
Puolihoito
HINNAT
• Golfauton käyttö

• Kuljetukset Desert Springs -kentälle
• Puolihoito

INNAT
aetussa
kahden hengen huoneessa
HINNAT
HINNAT
1 vkJaetussa
1650 €, 2kahden
vk 2790hengen
€
huoneessa

Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 980 €, 2 vk 1630 €
isämaksusta:
• 1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €

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

• huone yhdelle 160 €/vk
• huone yhdelle 400 €/vk
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)
Myynnissä!
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Jaetussa kah
• 1 vk 980 €

Lisämaksust
• huone yhd
• golfbägin k

Myynti au

Matkanvetäj

Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00
Myynnissä!

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

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

t/min) Lisätietoja

kohteista: www.ongolf.fi

