GOLFMATKA – La Gomera
> Golfmatka La Gomera, Kanarian Saaret 7 vrk

5. – 12.11.2019
12. – 19.11.2019
19. – 26.11.2019

Upea kenttä jylhissä maisemissa!


Norwegianin suorat reittilennot Hki – Teneriffa - Hki



Majoitus Jardin Tecina**** kahden hengen huoneessa



Puolihoito (aamiainen ja päivällinen)



Kuljetukset kohteessa sekä lauttaliput
Teneriffa – La Gomera - Teneriffa



5 x green fee / Tecina Golf



Pro Tapio Sillanpään matkapalvelut sekä viisi
opetustuokiota (á 1h) rangella palloineen

Jardin Tecina 
Hotelli Jardin Tecina sijaitsee Playa Santiagossa La Gomeran
saarella, upealla paikalla, josta avautuu näköala Atlantille ja
naapurisaari Teneriffalle. Hotellilla on oma suuri vehreä
puutarha, kuntosali, lämmitetyt uima-altaat, hierontapalvelut
sekä tennis- ja squash-kentät.
Jokaisessa Jardin Tecinan huoneessa on oma terassi, jolta on
näkymä merelle, uima-altaalle tai puutarhaan. Standardhotellihuoneet sijaitsevat puutarhan puolella ja osasta on
rajoitettu merinäköala. Valittavissa on majoitus myös Superiorhuoneessa merinäköalalla tai Comfort-huoneessa sivuttaisella
merinäköalalla.
Huoneita

434

Huoneissa

televisio, minibaari (pyynnöstä), tv, puhelin, tallelokero
(maksullinen), maksuton langaton internetyhteys,
kylpyhuone, hiustenkuivaaja, terassi

Ravintola

5 ravintolaa ja 5 baaria

Lisätiedot

hierontapalvelut, kuntosali, uima-altaat, poreallas,
minigolf

Lähin kaupunki

San Sebastian (La Gomera) 40 min., Los Cristianos
(Teneriffa) 70 min.

Lähin golfkenttä

Tecina Golf 2 min.

Lähin lentokenttä

Teneriffa Sur/eteläinen 120 min.

>> www.jardin-tecina.com

Tecina Golf

18 reikää

Tecina Golf on Donald Steelin vaativan
suunnittelutyön tuloksena syntynyt upea golfkenttä,
jonka jokaiselta väylältä ja greeniltä on hienot
näköalat merelle ja alas Tecinan laaksoon.
Kentän erikoisuus piilee sen korkeuseroissa. Ykköstii
on 175 metriä korkeammalla kuin viimeisen reiän
viheriö, joten kentällä laskeudutaan koko ajan
lähemmäksi Tecinan laaksoa ja merta.
Golfkentän alueella on kauniita värikkäitä
kukkaistutuksia palmuineen. Ellet käytä golfautoa,
klubitalolta 2 km päässä olevalle aloituspaikalle on
kuljetus minibussilla. Viimeinen väylä päättyy
klubitalolle.

>> www.tecinagolf.com

Lennot
Lennot ovat Norwegian -lentoyhtiön suorat reittilennot
Helsingistä Teneriffan eteläiselle lentokentälle.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara (max. 20
kg / laukku) sekä käsimatkatavara (max. 10 kg).
Golfbägin kuljetus +80€ lisämaksusta (max. 20 kg /
bägi).
Lennoilla on maksullinen välipala- ja juomatarjoilu.

Hinta 1598 € / henkilö/ kahden hengen huoneessa/ 7vrk
Matkaan sisältyy pelaamisen lisäksi PGA Pro Tapio
”Silli” Sillanpään viisi (5) yhden tunnin mittaista
golfopetustuokiota harjoitusalueella.
Jokainen opetustuokio koostuu omasta teemasta.
Matkalaisilla on mahdollisuus valita itselleen
kiinnostava opetusteema tai halutessaan osallistua
kaikkiin viiteen harjoitukseen. Pro pelaa myös ryhmien
mukana kentällä antaen vinkkejä pelitilanteessa.
Tapio Sillanpää opettaa kesäisin Aulangolla
Hämeenlinnassa ja toimii myös Suomen Golfliiton

Menolento 5. / 12. / 19. 11.2019
Helsinki
10:40

Teneriffa
eteläinen
15:15

Paluulento 12. / 19. / 26.11.2019
Teneriffa
eteläinen
16:05

Helsinki
00:20(+1)

Lisämaksusta:
 Bägin kuljetus lennoilla +80€ / bägi, max. 20kg
 Yhden hengen huone +220 €/ 7vrk
 Comfort-huone sivuttaisella merinäkymällä:
+65€/hlö/7vrk
 Superior-huone suoralla merinäkymällä:
+175€ /hlö/7vrk
 Jatka lomaa lisäviikolla tai kahdella:
+1065€/hlö/7vrk kahden hengen huoneessa
Lisätietoja kahden ja kolmen viikon matkoista saa
toimistoltamme puh. 03 515 1007

