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Helppo ja vaivaton OnGolf
-nettikauppa on aina auki
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Tunisia | Port El Kantaoui 

Majoitus on järjestetty hyvätasoisessa Iberostar Diar El Andalous 
hotellissa, joka sijaitsee lähellä Monastirin lentokenttää Port El Kan-
taouissa. Hotellia ympäröi kaunis puutarha-alue ja se sijaitsee aivan 
rannan välittömässä läheisyydessä. Ronald Freamin suunnittelemat 
El Kantaouin kaksi 18-reikäistä golfkenttää, Panorama Course ja Sea 
Course sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päässä hotellilta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Nouvelairin suorat lennot Helsinki-Monastir-Helsinki
• Golfbägi ruumaan 15 kg ja käsimatkatavara 7 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Diar El Andalous -hotellissa ****
• All Inclusive
• 6 green feetä El Kantaoui Golfin kahdelle kentälle/vk
• Bägikuljetus golfkentälle ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 995 €, 2 vk 1565 €, 3 vk 2135 €  
Yhden hengen huone edelleen ilman lisämaksua.

Lisämaksusta:
• huone osittaisella merinäköalalla 40 €/hlö/vk 
• matkalaukun kuljetus lennolla 20 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 30.10., 6.11. JA 13.11.

Espanja | Playa Granada

Playa Granada sijaitsee suomalaisille vielä tuntemattomalla Costa 
Tropicalin rannikolla. Meren läheisyys, viehättävät kalastajakylät 
ja kiviset hiekkarannat luovat alueelle oman, vahvan tunnelmansa. 
Luvassa on leppoisia golfkierroksia, sillä Los Moriscoksen kenttä on 
selkeä ja tasainen. Playa Granada Club Resort & Spa hotellin Espanja-
henkinen ilme on toteutettu raikkaasti ja modernisti.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Playa Granada Club Resort & Spa **** 
• All inclusive 
• 5 green feetä Los Moriscoksen kentälle/vk

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1260 €, 2 vk 1980 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 180 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)
• huone osittaisella merinäköalalla 40 €/hlö/vk
• huone merinäköalalla 90 €/hlö/vk

Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 15.10. JA 22.10.

Espanja | Peralada 

Gironan pohjoispuolella keskellä kauneinta Costa Bravaa sijaitsevan 
Peraladan golfkeskuksen sydän on tunnelmallinen viiden tähden 
boutique-hotelli. Lyhyen kävelymatkan päässä on Peraladan vanha 
kylä, jossa nautimme matkan aikana illallisen Michelin-tähden linna-
ravintolassa. Matkan hintaan kuuluu myös retki kauniiseen Figuere-
sin kaupunkiin ja Dali museoon sekä viininmaistelu.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Peralada Wine Spa & Golf *****
• Buffetaamiaiset ja 3 illallista ruokajuomineen
• 4 green feetä (3 x Peralada ja 1 x Torremirona, sis. golfkärryt)
• Viininmaistelu sekä retki Dali museoon
• Päivittäinen sisäänpääsy hotellin tasokkaalle spa-alueelle

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
•  5 vrk 1550 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 290 €/5 vrk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHTÖ: 22.9. SHORT BREAK (5 VRK)
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 tunnelmaltaan rauhallisempi kuin monet muut 
alueen hotellit ja hotelli 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
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• 5 green feetä Glorian kentille/vk
• Golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1390 €, 2 vk 2360 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 240 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 17.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 5.11. JA 12.11.

  Matkanvetajä: Heikki Hallaranta
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Varaukset myynnin auettua puhelimitse 0300 870 520 
tai netissä osoitteessa www.ongolf.fi/golfseniorit

Kanariansaaret | Meloneras 

HUOM! Päivitämme päivämäärät ja hinnat nettisivuille myynnin-
avaukseen mennessä. Maspalomasin vieressä sijaitsevalla tyylik-
käällä Melonerasin loma-alueella voit keskittyä golfiin kaukana Playa 
del Inglesín kiireistä. Alueella on mukavasti kauppoja, ravintoloita 
sekä tyylikäs rantabulevardi. Aivan hotellisi läheisyydessä sijaitsee 
saaren parhaisiin lukeutuva kenttä Meloneras Golf, jonka väyliltä 
avautuvat upeat merelliset maisemat. Matkalla pelataan myös dyyni-
en ja palmujen reunustama Maspalomas Golf.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Las Palmas-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 10 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ****
• Puolihoito
• 5 green feetä/vk
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2980 € (alustavat)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus lennolla 84 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 24.11. JA 1.12. (ALUSTAVAT)

Arabiemiraatit | Ras Al Khaimah

Kohde on täydellinen keskitalvella lämpötilojen puolesta ja soveltuu 
erinomaisesti aktiiviseen golflomaan. Hilton Al Hamra hotelli sijaitsee 
omalla rannalla ja vain kevyen wedgen päässä Al Hamran korkeata-
soisesta golfkentästä. Matkan hintaan sisältyy draiving rangen vapaa 
käyttö pelipäivinä sekä golfauto. Kentällä on valaistu yhdeksikkö, joka 
mahdollistaa yögolfit. Matkan aikana pelataan myös koko Emiraatti-
en parhaimmistoon lukeutuva Al Zorahin kenttä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Buffetaamiaiset ja 4 illallista
• 5 green feetä/vk (4 x Al Hamra ja 1 x Al Zorah)
• Golfauto kierroksille ja rangepallot pelipäivinä

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2890 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 435 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 15.1. JA 22.1.

Indonesia | Bali 

Tällä matkalla koetaan Balin vehreä ja upea luonto, hienot rannat, 
tasokas hotelli, huipputason golfkentät sekä erinomainen ruokakult-
tuuri. Kenttätarjonnasta vastaavat championship-tason kentät Bali 
National ja New Kuta Golf. Tämän lisäksi pelataan myös maailman 
parhaana pidetty par-3 kenttä Bukit Pandawan. Kohteeseen lenne-
tään tasokkaalla Qatar Airwaysilla ja voit lisämaksusta ostaa paikat 
maailman parhaaksi valittuun businessluokkaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Qatarin lennot Helsinki-Bali-Helsinki (via Doha)
• Matkatavaraa ruumaan 40 kg (sis. golfbägin)
• Käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Courtyard by Marriott Nusa Duan *****
• Buffetaamiaiset ja 6 illallista
• 8 green feetä
• Golfauto kierroksille ja caddie feet

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 2 vk 3780 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 900 €/2 vk

Myynti aukeaa 21.4. klo 9.00
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHTÖ: 11.1.

www.ongolf.fi nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 0300 870 520 palvelee ma-pe 9-17

Kaikki onnistuu, kun kysymys on 
OnGolfin ryhmämatkoista

OnGolfin ryhmämatka on aina mittatilausmatka. Voit lähteä 
matkalle pelikavereiden kanssa, oman klubin porukalla, 
järjestää yrityksesi asiakkaille palaverimatkan golfin merkeissä 
tai lähteä pelaamaan vaikka koko suvun voimin. Kohteeksi 
voitte valita jonkun OnGolfin kymmenistä pelimatkakohteista 
tai melkein minkä tahansa maailman golfkohteista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton. 
Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti ja Suomen 
johtavan golfmatkojen järjestäjän kokemuksella. 

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa ryhmämatkoista 
sekä hyviä esimerkkejä matkakohteista ja hinnoista.

Helppo ja vaivaton OnGolf
-nettikauppa on aina auki

Puhelinmyyntimme neuvoo
ja palvelee arkisin klo 9-17WWW.ONGOLF.FI 0300 870 520

(8,35 SNT/PUH + 25,65 SNT/MIN)
                        Katso myös OnGolf-Pelimatkatarjonta                      WWW.ONGOLF.FI


