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KEVÄINEN PELIMATKA PÄRNUUN 
 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme teille pelimatkaa Viroon. 
 

Matkakohde  PÄRNU -TALLINA 
 

Ajankohta   26.-28.4.2019 
 

Kesto   3 päivää (perjantai - sunnuntai) 
   
Matkan hinta  445€ / hlö 
 

Hintaan sisältyy -    Laadukas bussikuljetus Mikkeli – Lappeenranta - Helsinki, Tallinna – 
                                           Pärnu – Tallinna, Helsinki – Lappeenranta - Mikkeli (bussi ryhmänne 

     käytössä) 
- Laivamatka Helsinki – Tallinna Tallink M/S Star klo 07:30-09:30  
- Golfkierros Niitvälja Golfissa 26.4.2019 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry) 
- 2 yön majoitus Pärnussa Hotelli Villa Wesset jaetussa 2-hengen 

aamiaisella 
- Golfkierros White Beach golfissa 27.4.2019 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry)  
- Golfkierros Pärnu Bay Links golfissa 28.4.2019 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry) 
- Laivamatka Tallinna – Helsinki M/S Megastarilla kansipaikoin klo 

19:30-21:30 
- Golfaavan matkajohtajan palvelut 

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin ylläolevat palvelut 
- Majoitus 1-hengen 45€ /henkilö 

 

Hinnat perustuvat voimassa oleviin tariffeihin, niiden muuttuessa 
pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Hinta edellyttää vähintään 
30 maksavaa henkilöä.  
 
 

Toivomme tarjouksemme miellyttävän teitä ja odottamaan pikaista 
yhteydenottoanne, jotta voimme vahvistaa teille paikat. 
 
Golfmatkaterveisin 
 

Ykkösmatkat / Ykkösgolf 
 

  Petteri Antikainen  
  puh. 040 127 4063 
  petteri@ykkosmatkat.fi 
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Pärnu 
Viron kesäpääkaupunki Pärnu houkuttelee lomailijoita avarilla hiekkarannoillaan, lukuisilla 
ravintoloillaan, cocktailbaareillaan, kylpylöillään ja rennolla tunnelmallaan. Pärnu on keskiajalla 
perustettu, rento ja romanttinen kaupunki. Se on Viron merkittävin lomakeskus, ja sieltä löytyykin 
lukuisia erityyppisiä Spa-kohteita, suurista vesipuistoista aina intiimeihin ja perinteikkäisiin 
kylpylöihin. Laajat, valkeat hiekkarannat, matala vesi ja “Viron paras aurinko” houkuttelevat yhtä 
lailla paikallisia asukkaita kuin vierailijoitakin. Kaunis merenrantapromenadi sopii ihanteellisesti 
kävelyyn, pyöräilyyn ja rullaluisteluun. Lukuisat leikkikentät, suihkulähteet ja pelialueet tarjoavat 
lapsille viihdykettä useiksi päiväksi. 

PÄRNUN GOLFKOHTEENA 
Pärnun kentillä on tuulahdus paikkakunnan upeista hiekkarannoista. Pärnussa golfin hinta-laatu -
suhde on erinomainen, koska Viron hintataso on selkeästi edullisempi kuin Pohjoismaissa. 
Kukkaroystävällinen hinnoittelu pätee myös majoitukseen, ruokailuihin ja muihin palveluihin. 
Peliaika on pitempi kuin Suomessa, sillä suurin osa kentistä avautuu jo huhtikuussa ja sulkeutuu 
vasta loka-marraskuussa. www.niitvaljagolf.ee/fi/ 

KENTÄT 
Niitvälja Golf 
Yhdeksäntoista vuotta vanha kenttä tarjoaa koko kierroksen täydeltä kauniita näkymiä. Kentä on 
hyvin hoidettu ja rauhallinen. Niitvälja on hyvin tasapainoinen kenttä. Par 3 väylista kolme on 
melko pitkiä ja yksi lyhyempi. Kenttää tarjoaa haastavia par 4 väyliä (reiät 3,7,14) – näillä väylillä 
pelaaja voi olla erittäin tyytyväinen par tulokseen, vaikka ainahan birdiä kannattaa yrittää. 

Pärnu Bay Golf Links 
Viron uusin golfkenttä sijaitsee Pärnun lähistöllä. 18-väyläinen par 72 kenttä tarjoaa haasteita niin 
aloittelijalle kuin myös kehittyneemmällekin pelaajalle. Tiin päällä oleva golfpallo on ollut 
arkkitehtien inspiraation lähteenä heidän suunnitellessaan kentän klubitalon näyttävää rakennusta. 
Klubitalosta löytyy korkealuokkainen ravintola Eagle sekä proshop, pukuhuoneet, saunat ja 
viihtyisät oleskelutilat. Kentän on suunnitellut arkkitehti Lassi Pekka Tilander ja kentän 
päämuotoilijana toimi Mick McShane, jonka tunnetuimpia töitä ovat St. Andrews Links’ Castle 
Course ja Kingsbarns Golf Links. www.parnubay.com 

White Beach Golf 
Pärnunlahden kauneimman rannan, Valgerannan, välittömässä läheisyydessä sijaitsee 18-reikäinen 
golfkenttä White Beach Golf. 
84 hehtaarin kokoisella alueella sijaitsevat viheriöt, leveät väylät ja yhteensä noin 19 hehtaaria 
vesiesteitä. Links-tyyppinen kenttä sopii täydellisesti kaikille pelaajille.  
Kentän hinta-laatu -suhde on Viron paras! Uudessa, modernissa kerhorakennuksessa on kaikkien 
pelaajien käytössä pukuhuoneet, saunat, Pro Shop, baari ja ravintola. Ravintola on avoinna kaikille 
vierailijoille kausittain kello 9-19. www.wbg.ee 
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Hotelli: 
VILLA WESSET 
Ylellinen hotelli Pärnussa parhaalla paikalla. Villa Wesset sijaitsee rantaan johtavan pääkadun 
varrella vain muutaman sadan metrin päässä rannasta ja keskustan välittömässä läheisyydessä. 
Hotelli valmistui vuonna 2007 ja käsittää yhteensä 36 huonetta. Kaksi huonetta ovat muita 
isompia, kylpyammeella varustettuja juniori-sviittejä, yksi on 3 hengen huone, kaksi yhden hengen 
huone ja 33 huonetta on tarkoitettu 2 hengelle. Rakennuksen historiasta kertovat vieraille vanhat 
natisevat portaat, tyylikkäät puuholvirakenteet, eteisaulan tilava ratkaisu ja kaari-ikkunat. Hotellin 
alakerrassa on avattu viihtyisä ja herkullisia ruokia tarjoava A’la Carte ravintola. 
Hotelli on saanut nimensä juutalaista sukua olleen Elias Jenkelin poika Wessetin mukaan, joka 
omisti tämän vuonna 1928 valmistuneen huvilan. Elias Wesset perusti vuonna 1904 suklaa-kaakao- 
ja konvehtitehtaan Progress, joka sijaitsi täällä Pärnussa Malmö-kadulla. 
Tehdas voitti useita palkinto monessa eri kilpailussa, kaikki tunnustuksena laadukkaasta 
tuotannosta. Konvehtitehdas kansallistettiin vuonna 1940 ja sodan jälkeen toimivat samassa 
rakennuksessa jo kaupungin teollisuuslaitoksen (nykyään nimeltään Viisnurk) tuotantoyksiköt ja 
vieläkin myöhemmässä vaiheessa asuntola, insinöörien talo, rationalisoijat, kirjayhdistys ja lähellä 
nykyaikaa myös monet eri myymälät. Sata vuotta myöhemmin on aikoinaan Viron tunnetuimman 
konvehtitehtailijan nimi vaipumassa unholaan, mutta historian kulku tuli tässä kohtaan muutettua. 
Kaikille Villa Wessetissä yöpyville ILMAINEN sisäänpääsy yökerhoihin STR&, MIRAGE, SUGAR, 
BRAVO tai Pärnu Kuursaal (ei voimassa erikoistapahtumien aikana). 
 
Huoneet 
Standard-huone kaikilla mukavuuksilla. Kahden hengen huoneissa on joko parisänky tai kaksi 
erillistä sänkyä. Erilliset sängyt voi yhdistää yhdeksi leveäksi parisängyksi. Villa Wesset tarjoaa 
kaikille yöpyjille ilmaisen sisäänpääsyn vapaavalintaiseen yökerhoon tai pubiin Pärnussa (lukuun 
ottamatta erityistilaisuuksia). Huoneen varustus: kylpyhuoneessa lattialämmitys, kylpyamme 
(joissakin huoneissa), suihku, WC, minibaari, puhelin, TV, hiustenkuivaaja, tallelokero, parveke 
(joissakin huoneissa), satelliitti-TV, avattavat ikkunat. Sopii allergikoille, ilmastointi. Tupakointi 
huoneissa on kielletty. Ilmainen langaton internetyhteys. 
 
      
 

 
 
 
 

 


