
Seniorigolfin
Pelimatkat | Syksy 2020

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

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

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.
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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: Anneli Tuominen


