GOLFMATKA – Mallorca
> Aulanko Golfin klubimatka Son Antem Golf Resort, Palma, 7 vrk

29.3. – 5.4.2020

Aulangon klubimatkan sisältö:
 Majoitus 7 vrk Be Live Hotel Son Antem * * * * *
kahden hengen Superior -huoneessa
 Norwegianin suorat lennot
Helsinki – Palma de Mallorca – Helsinki
 Buffet aamiainen ja 4 x päivällinen
 5 x green fee kolmelle eri kentälle ja
kärryt kierroksille
(4 x Son Antem East ja West + 1 x Golf Maioris)
 Lento- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa
 Pro Tapio Sillanpään ja Pro Juha Hakulisen
matkapalvelut, opetus ja rangepallot ennen
kierrosta

Be Live Hotel Colletion - Son Antem 
Laadukkaaseen BeLive hotelliketjuun kuuluva Son Antem
Golf Resort & Spa sijaitsee aurinkoisella Mallorcan
saarella välimerellä Espanjan edustalla. Kohde kattaa
kaksi 18 reiän golfkenttää, viiden tähden hotellin ja
kylpyläpalvelut. Lisäksi suuret ja monipuoliset
harjoitusalueet mahdollistavat tehokkaan harjoittelun
pelaamisen ohella.
Lyhyen ajomatkan päässä lentokentästä ja Mallorcan
pääkaupungista Palmasta sijaitseva golfkohteemme
tarjoaa hyvien kulkuyhteyksien rinnalla maaseudun rauhaa
ja upean ympäristön rentouttavaan lomanviettoon ja golfin
pelaamiseen.
Huoneita
Huoneissa

150
Ilmastointi, tv, puhelin, tallelokero, ilmainen Wifi
internetyhteys, hiustenkuivaaja, parveke
Ravintola
2 ravintolaa ja 2 baaria
Lisätiedot
Hyvinvointipalvelut, kuntosali, sauna ja poreallas, ulko- ja
sisäuima-allas
Lähin kaupunki
Llucmajor 7km, Palma 25km
Lähin golfkenttä Kaksi 18 reiän golfkenttää hotellin yhteydessä Son Antem
West ja Son Antem East, Golf Maioris 11km
Lähin lentokenttä Palma de Mallorca 16km

>>
http://www.belivehotels.com/hotel/EN/ficha_hotel/son_
antem/descripcion.js

Son Antem East & West ja Golf Maioris

3 x 18 reikää

Son Antem East on vuonna 1994 avattu championship-tason
golfkenttä. Se on rakennettu muinaisille metsästysmaille, ja
golfkierroksellasi voitkin nähdä lukuisia eläin- ja lintulajeja. Hyvin
suunniteltu kenttä, joka sopii myös korkeamman tasoituksen
omaaville leveiden ja pitkien väylien ansiosta.
Son Antem West avattiin vuonna 2001 ja on näistä kahdesta
kentästä haastavampi kapeiden väylien ja korotettujen greenien
ansiosta. Kentän ympäristö on rakentamatonta, kaunista luontoa.
Kentän kolme järveä, tulevat peliin viidellä eri väylällä. Mukava
pelikokonaisuus.
Golf Maioris (Par 72) on kauniin aaltoilevasti kumpuileva kenttä, joka
on mukava kävellä. Klassiset mallorcalaiset maisemat avautuvat
ympärillä, mäntyjen ja oliivipuiden lomassa. Väylät ovat leveät ja
avoimet ja lähestymisissä hyvä lyönti palkitaan. Kentällä on yhteensä
neljä lampea ja kaksi saarigreeniä, joten greenit ovat hyvin suojattuja.

Lennot

Menolento - su 29.3.2020

Lennot ovat Norwegian lentoyhtiön suoria reittilentoja
Helsingistä Mallorcan saaren pääkaupunkiin Palmaan.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkalaukku max. 20kg
sekä käsimatkatavara max. 8kg.
Golfbägin kuljetus lennolla lisämaksusta.

Matkaisäntinä toimivat klubin prot Tapio ”Silli” Sillanpää
ja Juha Hakulinen. Halutessa voi osallistua heidän
järjestämilleen opetusklinoille – rangepallot ennen
kierrosta sisältyvät matkaan.

Palma de Mallorca

06:30

09:30

Paluulento - su 5.4.2020

Lennoilla on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu.

Hinta 1475 € / hlö / kahden hengen huoneessa

Helsinki

Palma de Mallorca

Helsinki

10:10

15:10

Lisämaksusta:






Yhden hengen huone +280€ / 7 vrk
Bägin kuljetus lennolla +80€ / bägi / 20kg
Huone golfnäkymällä +125€ / huone / 7 vrk
Huone uima-allasnäkymällä +196€ / huone / 7 vrk

Tervetuloa mukaan luomaan Aulangon jäsenistölle uusi
mukava sekä sosiaalinen tapa matkustaa klubin
jäsenistön kesken.
Tällä matkalla on rento ilmapiiri ja se sopii kaikille!
Tiedustele ja ilmoittaudu mukaan:
Golfpassi: toimisto@golfpassi.fi tai 03 515 1007
Sillanpää: tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi tai 050 350 5977
Hakulinen: juha.hakulinen@umasport.fi
tai 050 400 4560
Paikkoja on rajoitetusti!!

Tervetuloa kokemaan Mallorcan helmet
ja nauttimaan mukavasta golflomasta

