
JUNIOR  

GOLF CAMP 2017
Pärnu, Viro 13.4 - 17.4.2017

SWINGMAKERS GOLF CAMP - JUNIOR
Swingmakers on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut 
merkittävä tekijä yhteistyöseurojen juniorityön ja 
menestyksen kehittämisessä. Nyt tarjoamme junioreille 
kustannustehokkaan ja laadukkaan vaihtoehdon aloittaa 
golfkausi.  
 
Lähdemme Viron kentille Swingmakers Golf Academy 
opettajien kanssa kertaamaan talven opit ja 
valmistautumaan alkavaan golfkauteen Suomessa. 
Matka alkaa 13.4 ja palaamme Suomeen 17.4. Mukaan 
ehtii 30 nopeinta ilmoitautumisjärjestyksessä. 
 
Swingmakers Golf Academyn mukana pääset keväällä Viron 
parhaille kentille. Panostamme matkalla opettajiemme 
kanssa jokaisen yksilön kehitykseen ja seurantaan päivien 
aikana jotta talven aikana hankittu potentiaali on käytössä 
heti kun kausi Suomessa käynnistyy.  
 
GOLF CAMP KENTTÄ  
 
Syyskuun alussa 2015 avautui Pärnuun uusi golfkenttä – 
Pärnu Bay Golf Links. Pärnun keskustasta 10 km kaakkoon 
merenrannalle mäntyiseen kangasmetsään rakennettu 
kaunis uusi ja haastava kokonaisuus. 
 
Kapeahkon metsätien jälkeen meren rannassa avautuu 
Pärnu Bayn kenttäalue. Jo tullessa huomaa, että kyseessä 
on links-kenttä.  
 
Tulotien varrella on viisi-reikäinen par-3 kenttä, jota koristaa 
pitkä links-heinä, erikoisen muotoiset bunkkerit ja väylille 
viritetyt links-henkiset kumpareet. Samat elementit, jotka 
toistuvat varsinaisella kentälläkin. 
 
SWINGMAKERS PROT 
 
Mukaan lähtee Swingmakers Prot, Antti-Pekka Kaarna ja 
Tommi Henttu. Kaakon kulmalta et löydä valmennukseen 
kokeneempia opettajia. 
 
HOTELLI 
 
Ranna-hotell sijaitsee Pärnun ranta promenadin varrella vain 
muutaman askeleen päässä rantahiekasta. 
 
Ranna -hotellista on a la carte -ravintola joten jokaiselle 
junnulle löytyy sopiva eväs joka päivä varmasti.

PELIPÄIVÄT 
 
Pelaamme yhteensä neljä kierrosta Pärnu Bay Golf Links 
kentällä. Valmentaja kiertää jokaisen ryhmän mukana 
pelimatkan aikana. Lisäksi junnuilla on mahdollisuus 
osallistua matkan aikana leikkimielisiin golf-kilpailuihin. 
Korostamme matkan aikana range harjoittelun antia, 
jokainen juniori saa merkittävästi aikaa ammattiopettajan 
valmennuksessa niin kentällä kuin range alueellakin. 
 
HINTAAN SISÄLTYY: 
 
- Green Feet 
- Swingmakers matkanjohtaja-palvelut 
- Swingmakers Golf Academy Pron kaikki opetuspalvelut 
- Swingmakers Golf Camp kilpailu ja palkinnot 
- Majoitukset 2hh huoneisiin ja aamiainen  
- Bussikuljetukset Lpr - Kvl - Viro - Kvl - Lpr 
- Lauttamatkat edestakaisin  
- Bussi mukana koko matkan  
 
MATKAN HINTA  
 
Alle 17v: 599 / eur 
17-21v: 629 / eur 
Huoltaja: 779 / eur 
Yhden hengen huone:  +150 eur 
 
Swingmakers tarjoaa junioreille paikan päällä harjoittelu 
poletit, kilpailupalkinnot ja Academy opetuksen kaikkien 
päivien aikana. Jokainen juniori saa lisäksi henkilökohtaisen 
kolmen kohdan kehityskartan opettajien havaintojen 
perusteella. 
 
LISÄTIEDOT 
 
Swingmakers Golf Academy: 
040 217 9474, A-P Kaarna  
040 701 6662, Tommi Henttu  
 
VARAUKSET MATKALLE 
 
Varaa paikkasi matkalle helposti osoitteessa: 
www.swingmakers.fi/golf-camp/

Virallinen matkanjärjestäjä Golden Sun Golf


