GOLFMATKA – Alcaidesa
Ø Sähkösenioreiden golfmatka

Espanjaan, 7 vrk

21. – 28.10.2018

Monipuolista golfia merimaisemissa!
• Norwegianin reittilennot
Helsinki - Malaga - Helsinki
• Majoitus hotelli Aldiana * * * *
kahden hengen huoneessa
• All Inclusive -ruokailut sekä yksi Gaalaillallinen
• 6 x rajaton golf kahdella Alcaidesan kentällä
• Pelipäivinä vapaa harjoituskentän käyttö palloineen ja
kärryt golfkierroksille
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa
• Hotellin Spa-osaston vapaa käyttö
• Golfpassin matkaisäntäpalvelut

Aldiana

¶¶¶¶
Hotelli Aldiana Alcaidesa sijaitsee Etelä-Espanjassa vain 10 km:n päässä
Gibraltarilta ja 120 km:n päässä Marbellan lentokentältä.
All Inclusive -hotellin tunnelma on mukava ja varsin kodikas
andalusialaiseen tyyliin. Hotellin yhteydessä on uima-allas, tenniskenttiä
sekä asiakkaille maksuton parkkialue.
Huoneita

334

Huoneissa

TV, ilmastointi, internetyhteys, tallelokero, hiustenkuivain

Golfkentät

Alcaidesa Links ja Alcaidesa Heathland 8 km – myös useita
muita golfkenttiä lähietäisyydellä

Ravintolat

Buffet sekä a la carte, pub, yökerho ja allasbaari

Lentokenttä

Malaga (120 km)

Ranta

200m

>> http://www.aldiana-alcaidesa.com

Alcaidesa Golf

2 x18 reikää

Alcaidesassa on kaksi korkeatasoista 18-reikäistä golfkenttää
Links (par 72) ja Heathland (par 72).
Links tarjoaa nimensä mukaisesti links kentille tyypillistä
pelinautintoa, viimeiset väylät kulkevat aivan rannan
tuntumassa. Mukavan pelikokemuksen lisäksi upeat näkymät
Gibraltarille ja Välimeren yli läheisen Afrikan suuntaan jäävät
vakuuttavasti mieleen.
Uudempi, Heathland on avattu 2007. Kenttä on
muotoilultaan vaihteleva ja tarjoaa leveitä väyliä sekä upeita
maisemia. Se haastaa pelaajan onnistumaan monenlaisissa
lyönneissä ja mahdollistaa paljon onnistumisen iloa ja hyviä
hetkiä golfin parissa.

>> http://www.alcaidesagolf.com

Lennot
Lennot ovat Norwegian -lentoyhtiön reittilentoja
Helsingistä Malagaan ja takaisin.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara sekä
käsimatkatavara ja golfbägin kuljetus.
Lennoilla on maksullinen välipala- ja juomatarjoilu.

Menolento / 21.10.2018
Helsinki

Malaga

06:10

09:55

Paluulento / 28.10.2018
Malaga

Helsinki

07:00

12:45

Hinta 1680 € / AIKUINEN / 2 hh
Lisämaksusta:
* Ylimääräinen Greenfee +50 €
* Majoitus 1 hh +150,- / 7 vrk
* Seaview +165,-/ hlö / 7 vrk

Lähde mukaan nauttimaan syysmatkasta Espanjaan!

