
GOLFIA SAVON GREENEILLÄ
Matkakohde KUOPIO

Ajankohta 7.-10.9.2020
Kesto 4 päivää (maanantai - torstai)

Matkan hinta 595€ / hlö

Ilman bussikuljetusta 475€ / hlö

Hintaan sisältyy - Laadukas bussikuljetus koko matkan ajan
- 3 yön majoitus Kuopiossa Lapland Hotels Kuopion jaetussa 2-

hengen huoneessa aamiaisella
- Golfkierros Kartanogolfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sis.

lounaan kierroksen jälkeen
- Golfkierros Tarinagolfissa (Uusi Tarina) valmiiksi varatuilla

lähtöajoilla sis. lounaan kierroksen jälkeen
- Golfkierros Tahkogolfissa (Old Course) valmiiksi varatuilla

lähtöajoilla sis. lounaan kierroksen jälkeen
- Golfkierros Tarinagolfissa (Vanha Tarina) valmiiksi varatuilla

lähtöajoilla sis. lounaan kierroksen jälkeen
- Golfaavan matkajohtajan palvelut

Lisämaksusta - Muut kuin yllä olevat palvelut
- Majoitus 1-hengen 125€ /henkilö

Tiedustelut ja VARAUKSET 31.7.2020 mennessä:
Seppo Rönkkö puh. 040 – 565 3915
sronkko@saunalahti.fi



GOLFKENTÄT
Kartanogolf
Joroisten Kartano Golf on upea 18-reikäinen golfkenttä, joka tarjoaa jännitystä ja vaihtelua kaiken
tasoisille pelaajille. Todella positiivinen yllätys.
Tarinagolf:
Uusi Tarina
Uuden Tarinan reitti kulkee puisto-, pelto- ja metsämaisemassa, jota lammet ja vesiesteet
elävöittävät. Ulosmenon maasto on melko tasaista, mutta takaysiltä löytyy suuriakin korkeuseroja.
Sederholmin ”signature hole” on näyttävä väylä numero 16, joka haastaa pitkälyöntisen
sankarigolfarin draivaamaan veden yli, mutta tarjoaa myös vaihtoehdon tehdä par maltillisellakin
pelitaktiikalla.
Vanha Tarina
Tarinan vanha kenttä kiertelee vaihtelevassa maastossa. Väylät 1–8 ovat puistokenttämäisiä,
koivikoilla ja lehtikuusilla rajattuja ja sopivasti vesiesteillä maustettuja. Väyläkioskin jälkeen reitti
johtaa mäntykankaalle, jossa on syytä olla tarkkana metsän vaaniessa kapeiden väylien molemmin
puolin. Väylät 15 – 18 ohjaavat pelaajan kumpuilevaan lampimaisemaan, jossa suuret korkeuserot
ja vesien ylitykset tuovat haastetta peliin. Lopetusväylä on Vanhan Tarinan klassikko.
Klubipelaajalta se vaatii hyvän avauksen ja sen jälkeen vielä pitkän vedenylityslyönnin korkealta
mäeltä alhaalla lammen takana odottavalle viheriölle. Usein haastetta lisää vielä greenin takana
katsomossa ja terassipöytien äärellä lähestymisiä seuraava, jo kierroksensa päättäneistä koostuva
yleisö. Vanhan tarinan haastavuus ei ole sen pituudessa, vaan maaston ja arkkitehtuurin
vaihtelevuudessa. Hyvä tulos saavutetaan tällä kentällä pikemminkin tarkan pelistrategian kuin
pitkien sankarilyöntien avulla.
Tahkogolf/Old Course
Tahkon 18-väyläinen OldCourse -golfkenttä harjoitusalueineen on kiistatta Suomen kauneimpia ja
pelaajaystävällisimpiä golfkenttiä. Tahko Old Course on kuuluisa komeista rantaväylistään, joilta
avautuvat upeat näkymät Syvärinjärvelle sekä laskettelurinteille. Golfkeskus soveltuu
monipuolisuudessaan erinomaisesti myös vieraspelaajille, sillä kaikki lomailevan golfpelaajan
tarvitsemat palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä kentältä.
Vuonna 2000 valmistuneen golfkentän peliväylistä osa sijoittuu aivan Syvärinjärven rantojen
tuntumaan, mikä lisää mukavasti pelin mielenkiintoa. Ensimmäiset yhdeksän väylää pelataan
vaihtelevassa maastossa, jossa on sopivasti puustoa, puiston tuntua ja vesistöjä. Hetken
virkistäytyminen golfklubilla ja toiset yhdeksän väylää, takaysillä on sopivasti korkeuseroa ja
edelleen riittävästi rantaviivaa sekä upeita järvi- ja rinnenäkymiä. Kierros loppuu golfklubille, josta
löytyy ravintola, sauna ja klubipalvelu
Hotelli:
Lapland Hotels Kuopio
Lapland Hotels Kuopion huoneet kutsuvat rentoutumaan ja nauttimaan pohjoisen tunnelmasta!
Huoneiden tunnelma on ylistys pohjoisen kotoisuudelle ja laadulle. Keskiössä on pohjoisen
unenomaiset hetket, joista voi nauttia hotellia varten valmistetuissa ainutlaatuisissa sängyissä.
Huoneet:
Northern Comfort Double-huone on yhtiön muista kaupunkihotelleista tuttua maailmaa. Kompakti
huone varusteltu kehon mukaan muotoutuvalla 160 cm leveällä sängyllä. Helpon, rennon ja
suoraan pohjoisesta tarinan tuovan tunnelman viimeistelevät Lapin mailta löydetyt poronsarvet
huoneen seinällä.


