Tervehdys arvoisat klubilaisemme.
Miltä tuntuisi lähteä lokakuussa Andalucian auringon alle, pelata ainakin viisi
kierrosta golfia, seurata huippugolfia, nautiskella hyvästä ruuasta ja juomasta
sekä erinomaisesta matkaporukasta?
Kaikki tämä on mahdollista 16.-23.10.2018 Almenara Golfissa juuri sinun kanssasi
klubitoimikunnan järjestämällä matkalla.
San Roquessa sijaitseva neljäntähden kokonaisuus on lähellä kuuluisaa Valderraman kenttää. Hotellin
vieressä on 27 reikäinen Almenaran oma loistava golfkenttä. Golfkentän lisäksi hotellin yhteydessä on
laadukas kylpylä. Hotellissa on kaksi ravintolaa. Gaia – illallisravintola jossa tarjoillaan andalusialaista ja
kansainvälistä ruokaa rentouttavassa ja lämminhenkisessä ympäristössä. Veinteeocho joka on golfareille
tarkoitettu klubiravintola, mutta muutkin ovat tervetulleita. Ravintola, joka tarjoaa upeiden näköalojen
lisäksi hyvää ruokaa. The Pentagrama baarissa voi rentoutua päivän päätteeksi hyvän juoman parissa.
Oheispalvelut; ravintola, pro shop, range, puttigreeni, chippialue, kärryt, sähkökärryt, golfautot,
mailavuokraus, golf academy. Matkaamme sisältyy neljä kierrosta Amenaran golfkentällä ja yksi kierros
Alcaidesa Links, heathland kentällä etukäteen varatuilla ajoilla. Mikäli haluat pelata enemmän, on
lisäkierros Almenarassa 45€/ kierros.
Lomamme aikana pääsemme seuraamaan European Tour Andalucia Valderrama Mastersia, joka pelataan
18.-21.10. Hotellimme sijaitsee n. 1,5 km päässä Valderraman kisapaikasta. Sunnitelmissa on, että
seuraamme kisaa perjantaina, kun kaikki huippupelaajat ovat mukana. On mahdollista mennä seuraamaan
kisaa myös muina päivinä koska kisapaikalle on niin lyhyt matka hotelliltamme. Viime vuonna kärkikolmikko
kisassa oli Sergio Carcia, Joost Luiten ja Daniel Brooks. Muita mukana olleita Martin Kaymer, Robert Rock,
Andrew Johnston ja Mikot Korhonen sekä Ilonen. Tuleeko ”hattu” Tapio Pulkkanen tänä vuonna, se jää
nähtäväksi.
Paikkoja on varattu 24 nopeimmalle. Nyt siis kalenteriin merkintä tuolle ajankohdalle ja ilmoittaudu
mukaan huippumatkalle.
Hinta 1285€/ hlö/ 2hh joka sisältää;
SAS lennot, 2 matkalaukkua ruumaan, golfbägi, lentokenttäkuljetukset Malaga-Almenara-Malaga, 7 yön
majoitus 2hh aamiaisella, 4 kierrosta golfia Almenaran kentillä, 1 x Alcaidesa Links, golfkenttäkuljetus
Alcaidesa, etukäteen varatut lähtöajat.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 210€
Lisätietoja Almenarasta http://www.hotelalmenara.com/almenara-golf/almenara-golf-club/
Matkan hinnasta puuttuu kuljetus Naantali-Helsinki Vantaa- Naantali (arvio n. 35€) sekä Valderraman
kisapäivän lipun hinta (arvio n. 10-15€)
Matkan isäntinä toimivat Karri Virtavuo ja Jari Virtanen.
Ilmoittautumiset Karrille tai Jarille tai suoraan Nexgolfin kautta. Ilmoittautumiset toukokuun aikana.
Karri Virtavuo puh. 0400200060
Jari Virtanen puh. 0415192840 jari.virtanen@holidayclub.fi

