LÄHDE KEVÄISELLE PELIMATKALLE

ESPANJA - ALICANTE

Ajankohta

20.-27.2.2017

Matkankesto

1 VIIKKO (maanantai - maanantai)

Matkan hinta

1.295€ / henkilö
Hinta sisältää:
- Linja-autokuljetuksen Lappeenranta – Helsinki lentoasema-Lappeenranta
- Norwegian lennot turistiluokassa Helsinki – Alicante – Helsinki
sis. matkalaukun 20 kg ja käsimatkatavara 10 kg
- Golfbäg lennoilla (max. 20kg) meno-paluu
- Lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa (edustajamme vastassa)
- 1 viikon majoituksen golfhotelli Alicantegolf**** aamiaisella
- Vapaapääsy suomalaiseen ja turkkilaiseen saunaan
- 7 kierrosta golfia Alicantegolfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla
- Jaettu golfauto kierroksille
- Harjoitusalueen käyttö ja rangepallot päivittäin
- Edustajamme päivystys perillä kohteessa
Lisämaksusta:
- Puolihoito 175€ /hlö /viikko
- Majoitus 1-hengen huoneessa 195€ / hlö
- matkavakuutus (suosittelemme)
Hinta edellyttää vähintään 30 maksavaa henkilöä. Hinta perustuu tämän
päivän hintoihin ja valuuttakursseihin. Niiden muuttuessa pidätämme
oikeuden vastaaviin muutoksiin. Matka on ryhmälle räätälöitytuote,
johon noudatamme erityisehtoja (ehdot saatte toimistostamme).
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista mahdollisen sairastumisen
varalle.

Alustava lentoaikataulu:
Helsinki – Alicante
20.02.2017
Alicante – Helsinki
27.02.2017

D8542
D8543

KLO 15:20 – 18:45
KLO 19:30 – 00:50 + 1

Tiedustelut ja VARAUKSET 31.10.2016 mennessä
Taina Wuorinen/044-2626059 tai sähköpostilla: taina.wuorinen@kultaharju.fi

Hotellitiedot:

Golfaaminen on tehty helpoksi, siirtyminen hotellista kentälle kestää vain muutaman minuutin.
Aivan Alicanten kupeessa on 4 tähden Hotelli Alicante Golf, joka sijaitsee Alicante Golf-kentän
laidalla puutarhamaisessa ympäristössä. Hotellin tilavissa ja ilmastoiduissa huoneissa on tyylikäs
sisustus. Jokaisessa on tv, minibaari ja tallelokero. Hotellin ravintolasta avautuu näkymä
golfkentälle. Hotellista löydät myös lobby-baarin. Asiakkaiden käytössä on pieni kuntosali ja
sisäuima-allas. Spasta voit varata mm. hieronta-aikoja. Alueella on myös lasten leikkialue ja padelkenttiä. Hotelli sijaitsee 800 metrin päässä Playa de San Juan -rannalta ja lähellä on iso ostosalue.
Alicanten keskusta on vajaan 10 km:n päässä ja sinne pääset tutustumaan kätevästi julkisilla
kulkuneuvoilla. Alicanten lentokenttä 20 minuutin ajomatkan päässä hotellista.
Elchen kaupunki on Maailman perintökohde ja se on kuuluisa palmuistaan. Elchen kaunis
katedraali ja palmupuisto Huerto del Cura on ehdottomasti käymisen arvoisia. Salvador Artesanon
kenkätehtaan myymälä löytyy myös Elchestä. Alicanten kaupungista löytyy useita tavarataloja
kuten El Corte Ingles ja paljon erikoiskauppoja. Alicantesta löytyy upea palmupuisto Parque del
Palmeral sekä satamassa kävelykatu Paseo Explanada de Espana. Sataman tuntumassa sijaitsee
myös Pyhän Barbaran linnoitus eli Castillo de Santa Barbara.

Golfkentät:

Alicante Golfin kenttä on itsensä legendaarisen Severiano Ballesteroksen suunnittelema,
mielenkiintoisesti rytmitetty. Väylät kulkevat par5, par4, par3 järjestyksessä, aina 18 väylle saakka.
Kenttä on tasainen ja sopiikin näin sekä vasta-alkajalle että pidemmälle ehtineelle.
Mittaa keltaisilta kertyy 6057 m ja punaisilta 5254 m. Muutaman pidemmän siirtymän vuoksi golfautoa on hyvä käyttää.

