GOLF-kerhon KEVÄT-matka La Sella Espanja 1.4.-30.4.2022
Päivitys 3.3.2022. Kysy rohkeasti saammeko Teille vielä matkan järjestettyä. Lyhyempien
matkojen lähtöpäiviä voi olla myös 8.4 ja 15.4 lentoajat samat.
Pakettihinta:
1 makuuhuoneen huoneistossa (2 jakaa 75 m2 huoneistoa):
29 vrk + 16 kierrosta golfia, 1920 € per henkilö (oma huoneisto 675 €).
22 vrk + 12 kierrosta golfia, 1760 € per henkilö (oma huoneisto 550 €).
15 vrk + 8 kierrosta golfia, 1480 € per henkilö (oma huoneisto 370 €).
8 vrk + 5 kierrosta golfia, 1280 € per henkilö (oma huoneisto 320 €).
2 makuuhuoneen huoneisto (2 jakaa) lisähinnasta 250 € per henkilö
Työntökärryt 16 kierrosta 32 € per henkilö.
Sähkökärryt 16 kierrosta 112 € per henkilö.
Golfauto 16 kierrosta 320 € per auto.
Lisäpelit 30 € per henkilö per 18-reikää.
Katsotaan myös muita kenttiä, esim Oliva Nova on lähellä
Aamupalat 5* hotellilla 350 € per henkilö.
Lennot, Finnair: alla 4 viikon matkustus päivät, lyhyemmät matkat samalla aikataululla
Meno
pe 1.4.2022
Helsinki – Alicante
22:00 – 01:20 AY1725
Paluu
la 30.4.2022 Alicante – Helsinki
02:10 – 07:20 AY1726
Sisältää 23 kg matkatavaraa ruumassa, 2 kpl per henkilö, matkalaukku ja golfbägi ruumaan kaikille.
Sisältää 8 kg käsimatkatavarana. Ei sisällä aterioita lennoilla.
Majoitus: (saatte pitää huoneistot lentokentälle lähtöön saakka)
The Residences @ La Sella 4*, yhden makuuhuoneen mahtavat huoneistot 75 m2
ei aterioita, siivous kerran viikossa

https://www.lasellagolfresort.com/es-ES/hotel/residences.aspx
Golf:

La Sellan 27-reikäiselle kentälle (18-reikää per pelipäivä)
Sisältää lentokenttäkyydit koko porukalle meno/paluu
Sisältää yhteiskäytössä olevan vuokra auton kauppa/vierasgolf ja nähtävyys ajoja varten
Ilmoittautuminen ja tiedustelut HETI Golf-kerhon pj Oiva Riihinen, golf-kerho@karavaanarit.fi tai
oiva.riihinen@gmail.com tai puh +358 400 432 111.

Vastuullinen matkan järjestäjä AK-matkat

Nauti unohtumattomasta lomakokemuksesta luksusasunnoissamme täällä
Deniassa, Costa Blancassa.
Huoneistomme ovat osa La Sella -lomakeskusta,
jossa on Jose Mº Olazábalin suunnittelema 27-reikäinen golfkenttä,
La Sella Spa, josta löydät kaiken mitä tarvitset rentoutumiseen ja kuntoon, joka tarjoaa myös laajan
valikoiman saatavilla olevia hoitoja.
Vieressä Hotel Denia La Sella Golf Resort &Spa 5 *, jossa tarjoamme laajan valikoiman palveluita ja
gastronomisia herkkuja ravintoloissamme ja baareissamme.
Keskellä luontoa Montgón luonnonpuiston vieressä ja muutaman minuutin päässä Denian ja Jávean
rannoista ja poukamista, Residences La Sella tarjoaa sinulle mahdollisuuden nauttia ainutlaatuisesta
ympäristöstä, joka on täynnä mahdollisuuksia kaikkiin makuihin: Golf, Kylpylä, Meri ja Vuori, josta tulee
todellinen paratiisi urheilun ystäville, matkailuun ja luontoon.
Residences La Sella on täydellinen paikka yhdistää vapaa-aika urheiluun, kylpylään, luontoon ja
rentoutumiseen.

