GOLFMATKA – Mallorca
> Aurinko Golf, 7 vrk, Son Antem

5. – 12.4.2018

Aurinkoinen golfloma Mallorcan saarella!
•
•
•
•

Majoitus Be Live Hotel Son Antem * * * * *
kahden hengen huoneessa
Norwegian suorat lennot
Helsinki – Palma de Mallorca – Helsinki
Aamiainen ja 2 x päivällinen
5 x green fee kolmelle eri kentälle
(2xSon Antem East ja 2xWest ja 1x Maioris Golf)

•
•

Golf- ja lentokenttäkuljetukset kohteessa
Kuntosalin ja kylpylän vapaa käyttö

Be Live Hotel Collection - 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
internetyhteys, hiustenkuivaaja, parveke
Ravintola
2 ravintolaa ja 2 baaria
Lisätiedot
Hyvinvointipalvelut, kuntosali, sauna ja poreallas, ulkoja sisäuima-allas
Lähin kaupunki
Llucmajor 7 km, Palma 25 km
Lähin golfkenttä Kaksi 18 reiän golfkenttää hotellin yhteydessä Son
Antem West ja Son Antem East, Maioris Golf 12 km
Lähin lentokenttä Palma de Mallorca 16 km

>>http://www.belivehotels.com/hotel/EN/ficha_hot
el/son_antem/descripcion.jsp

Son Antem East & West ja Maioris Golf

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 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. Yksi saaren
parhaista golfkentistä!
Maioris Golf on kaunis kenttä luonnon keskellä. Väyliä reunustavat
puut ja kentän kolme järveä sekä kaksi saarigreeniä tuovat haastetta
pelaamiseen. Vuonna 2006 avattu kenttä on saanut paljon kiitosta
hyvästä kunnostaan.

>> http://www.golfmaioris.com

Lennot
Lennot ovat Norwegian lentoyhtiön suorat reittilennot
Helsingistä Mallorcan saaren pääkaupunkiin Palmaan.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara ( max. 20
kg )sekä käsimatkatavara. Golfbägin kuljetus lennolla
lisämaksusta.
Lennoilla on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu.

Hinta 1380 € /hlö/ kahden hengen huoneessa

Menolento - torstai 5.4.2018
Helsinki

Palma de Mallorca

07:20

10:20

Paluulento - torstai 12.4.2018
Palma de Mallorca

Helsinki

11:00

16:00

Lisämaksusta:
• Bägikuljetus lennoilla +70 € / bägi / 20kg
• Yhden hengen huone +290 € / 7 vrk
• Huone puutarhanäkymällä + 60 € / huone / 7 vrk
• Huone golfnäkymällä +100 € / huone / 7 vrk
• Huone uima-allasnäkymällä + 190 € / huone / 7 vrk
• Junior Suite + 550 € / huone / 7 vrk
• Puolihoito koko matkan ajaksi + 120 € / hlö / +5 vrk

