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Kuva: Santo da Serra Golf

Madeiran odotetut pelimatkat
14.-21.11.2022 & 6-13.2.2023, 7vrk + 5GF

Funchal, Alto Lido ****
alk. 1595€ / hlö / jaetussa 2hh
Nyt odotus palkitaan! Lähde kanssamme rennolle pelimatkalle ikivihreälle Madeiran
saarelle.

LENNOT

Sunclass Airlines

Madeiran saarella on kaksi uskomattoman kaunista golfkenttää, Santo da Serra ja Palheiro.
Molemmat sijaitsevat kauniin luonnon keskellä, kentiltä avautuu upeat näkymät Madeiran
vuoristoiseen horisonttiin ja Atlantin valtamerelle.

Meno Maanantai
Helsinki 8.00
Funchal 11.55
PaluuMaanantai
Funchal 13:15
Helsinki 20:55

→
→

Majoitumme keskeisellä paikalla Funchalin kaupungissa, Lidon alueella. Lähettyvillä on
hyviä ruokapaikkoja ja kahviloita, joissa pääset nauttimaan saaren tunnelmasta sekä
Madeiran keittiön herkuista.
Kentillä on korkeuseroja, ja matkan hintaan sisältyy molemmilla kentillä ensimmäisenä
päivänä golfauto. Näin voit pelata ensimmäiset kierrokset autolla, ja päättää itse haluatko
varata lisämaksusta auton tuleville päiville. Tasoitusvaatimus kentille on 36.
Tämä matka on täyden palvelun golfmatka jossa on kaikki järjestetty valmiiksi niin
kuljetukset kuin tiiajatkin. Sinun tehtävänäsi on vain keskittyä lomailuun ja pelaamiseen.
Pelipäivien jälkeen sekä vapaapäivänä sinulla on omaa aikaa rentoutua, nauttia ja tutustua
Funchalin kaupunkiin tai pelata lisäkierros golfia lisämaksusta.

HOTELLI
Alto Lido, ****

Matka toteutetaan yhteistyössä Träreborgin kanssa.

HINTAAN SISÄLTYY:

LISÄMAKSUSTA:

suorat lennot HKI-Funchal-HKI
ateriat lennoilla (Sunclass menu)
matkatavarat lennolla (14 + 6 kg)
majoitus 7 vrk, 2hh
runsas aamiaisbuffet
5 golfkierrosta kahdella eri kentällä
valmiiksi varatut peliajat
leikkimielisiä kilpailuja
lento- ja golfkenttä kuljetukset
matkanjohtajan palvelut
golfauto ( 1 x Palheiro, 1 x Santo da
Serra)

Yhteistyössä:

golfbägi lennolle, 50€ / kpl meno-paluu
huone yhdelle, 200€ / vk
puolihoito, 176€ / vk
muutos- ja peruutusturva, 39€/vk
muuta: ei-golffari, 1050€ /vk
lisäkierros golfia (saatavuuden mukaan)
mahdolliset majoitusverot kohteessa

Varaukset ja lisätietoja: www.tjareborg.fi

Lisätietoja/Golf: jaana@golfbiketravels.fi

www.golfbiketravels.fi

KENTÄT & AJAT
Ti Santo da Serra 10:30 (auto)
Ke Palheiro 10:33 (auto)
To Santo da Serro 10:30
Pe Vapaapäivä
La Santo da Serra 10:30
Su Palheiro 10:33
*) oikeus muutoksiin pidätetään

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Oy Tjäreborg Ab
Y-tunnus: 0114101-6
Matkanjärjestäjätunnus 3562/04/MjU

