
Seniorigolfin
Pelimatkat | Syksy 2019

Espanja | Torremirona

Gironan pohjoispuolella sijaitsevassa TorreMironassa sää on 
golfarille suosiollinen ja luonto kauneimmillaan. Illallispöydässä 
pääsee nauttimaan alueen ruoka- ja viinikulttuurin antimista. 
Kenttä on helppo kävellä ja tarjoaa pelinautintoja upeissa ja 
jylhissä maisemissa. Matkan aikana pelaamme myös tyylikkään 
Peraladan kentän, tutustumme läheiseen Salvador Dalin synnyin-
kaupunkiin, sen upeaan museoon ja illallistamme paikallisessa 
tapas-ravintolassa.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus TorreMirona Golf & Spa ****
• Aamiaiset ja 6 illallista ruokajuomineen (vesi, viini ja kahvi)
• 1 x tapas lounas klubilla ja 1 x tapas illallinen Figueres
• 5 kierrosta golfia (4 x Torremirona ja 1 x Peralada)
• Figueresin opastettu kaupunkikierros ja Dali-museo
• 1 sisäänpääsy hotellin Spa-osastolle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1350 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 280 €/vk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4. klo 9.00 
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

LÄHTÖ: 5.10.

Ranska | Le National 

Syksyn 2018 Ryder Cup oli yksi ikimuistoisimpia urheilutapah-
tumia. Syksyn Golfsenioreiden matkalla sinulla on ainutlaatui-
nen mahdollisuus kokea uudestaan Ryder Cup -hetket Pariisin 
läheisyydessä sijaitsevalla Le Nationalin kentällä. Neljän päivän 
aikana pelataan kaksi kertaa Ryder Cup kenttä Le National ja 
kaksi päivää pelikenttänä on Le Nationalin linkshenkinen Aigle, 
joka on hieman leppoisampi, mutta varmasti yhtä unohtumaton 
kokemus. Viikonloppumatkan tukikohta, neljän tähden tyylikäs 
Novotel-hotelli sijaitsee Le Nationalin kenttäalueella, joten siirty-
miin ei kulu aikaa. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Novotel Saint Quentin****
• Aamiaiset ja 2 illallista
• 4 kierrosta golfia hotellin kahdella kentällä 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
•  4 vrk 1295 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 215 €/4 vrk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 4.4. klo 9.00
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Ole Johansson

LÄHTÖ: 20.9. SHORT BREAK (4 VRK)

Voit tehdä varauksen myös netissä myynnin auettua osoitteessa:
www.ongolf.fi/golfseniorit

Varaukset myynnin auettua: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) tai osoitteessa ongolf.fi/golfseniorit
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Espanja | Ona Valle Romano

Golfsenioreiden syksyn Long Stay matka suuntautuu 
Espanjan Andaluciaan Esteponan maisemiin. Long Stay matkalla 
asutaan Ona Valle Romano Golf Resortissa vain noin 10 minuutin 
ajomatkan päässä Esteponan kauniista kaupungista. Huoneis-
tot sijaitsevat Valle Romanon golfkentän vieressä. Tyylikkäissä 
huoneistoissa on kaikki mitä tarvitset Long Stay lomalla. Hyvin 
varusteltu keittiö, kaksi makuuhuonetta, kaksi wc/suihkua ja 
tilava parveke aurinkotuoleineen. Voit valita huoneiston joko 
aamuaurinkoon laaksomaisemilla tai iltapäiväauringon puolelle, 
josta maisemat ovat rauhalliselle kadulle. Long Stay matkalla 
pelataan Valle Romanon kentän lisäksi kahdella muulla alueen 
kentällä. Long Stay lomasi kohteen mainio sijainti mahdollistaa 
myös tutustumisen Costa del Solin rannikon muihin nähtävyyk-
siin ja kaupunkeihin kuten Marbellaan ja historialliseen Rondaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkalaukunkuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Ona Valle Romano Resort **** 28 vrk
• 16 kierrosta golfia 
  (7 x Valle Romano, 5 x La Canada ja 4 x Almenara)
• Golfkärryt kaikilla kentillä
• 2 illallista/viikko

HINNAT 
1995 € kahden mh:n huoneisto (2 hlö/huoneisto)

Lisämaksusta: 
• huoneisto yhdelle 450 € 
• huoneisto ylemmässä kerroksessa (toinen kerros) 120€/hlö
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)
• autovuokra 500 €/27 vrk (A-luokka) 575 €/27 vrk (C-luokka) 
  (hinnat sisältävät täysvakuutuksen)

Myynti aukeaa 5.4. klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Matka-aika: 23.10.-20.11.2019 (28 vrk)
LONG STAY MATKA

Lisää upeita kohteita tulossa huhtikuussa!
Tunisia Sousse Loka-marraskuu

Arabiemiraatit Ajman Tammikuu

Dominikaaninen Tasavalta Punta Cana Tammikuu

Teneriffa Golf del Sur Helmikuu

Katso lisää ja varaa      www.ongolf.fi

Matkat myyntiin huhtikuun aikana.

Varaukset myynnin auettua: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) tai osoitteessa ongolf.fi/golfseniorit
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