PGA Pro

Janne Eskolan HARJOITUS – JA PELIMATKAT:

GOLFIA BULGARIAN CAPE KALIAKRASSA
Matkakohde

Bulgaria, Cape Kaliakra

Ajankohta

19.-26.10.2019

Kesto

8 PÄIVÄÄ (LAUANTAI-LAUANTAI)

Hinta

1.495€ / hlö

Hintaan sisältyy

-

Lisämaksusta

-

Alustava lentoaikataulu:
Helsinki – Varna 19.10.2020
Varna – Helsinki 26.10.2020

Lentomatka Helsinki - Varna – Helsinki Norwegian suoralla
reittilennoilla
Golfbäg lennoilla meno -paluu
Lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa
7 yön majoitus Lighthouse Golf & Spa resortissa jaetussa 2-hengen
huoneessa puolihoidolla merinäköalalla
Vapaa sisäänpääsy kylpyläosastolle sis. sauna, kuntosali, turkish
bath, sisä- ja ulkouima-altaat
3 kierrosta golfia Lighthouse golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla
sis. golfkärryt (unlimited golf, lisäkierrokset varattavissa
paikan päällä)
Kierros golfia BlackSeaRama golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla
sis. golfkärryn
Kierros golfia Thracian Cliffs golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla
sis. jaetun golfauton, kuljetukset kentälle ja takaisin
PGA Pro Janne Eskolan opetus 5 krt viikon aikana teemoittain sekä
lisäksi hän pelaa eriryhmissä antaen vinkkejä pelaamiseen
Majoitus 1-hengen huoneessa 145€ / henkilö
Muut kuin ylläolevat palvelut

D8492
D8493

KLO 08:00 – 11:00
KLO 11:50 – 14:45

Tiedustelut ja VARAUKSET 18.7.2019 mennessä:

Janne Eskola puh. 050 599 1992

PGA Pro
janne.eskola@jegolf.fi

Hotellitiedot:

LIGHTHOUSE GOLF & SPA RESORT*****

Tasokas (paikallinen luokitus 5- tähteä) Golf & Spa hotelli sijaitsee aivan Mustanmeren rannalla
valkoisten rantakallioiden päällä olevalla tasangolla. Hotellissa on kylpyläosasto, joka on
asiakkaiden käytössä sen aukioloaikoina. Kylpyläosastolla on myös hoito-osasta, jossa saa
monipuolisia hoitoja.
Huoneet:
Vaalein sävyin sisustetuissa huoneissa on parvekkeet, tilavat kylpyhuoneet, minibaarit, ilmastoinit,
satelliitti TV:eet, tallelokerot, puhelimet ja langaton WIFI. Lisäksi huoneiden varustukseen kuuluu
kylpytakit ja – tossut. Perushuoneissa näkymä golfkentälle (Merinäköala lisämaksusta).

Golfkentät:

LIGHTHOUSE GOLF COURSE
Ian Woosmanin suunnittelema kenttä tarjoaa haasteita kaiken tasoisille pelaajille. Kenttä on
rakennettu aivan hotellin läheisyyteen ja välillä käydään aivan Mustanmeren rantakallioiden
läheisyydessä. Tietyillä väylillä on Links-kentän piirteitä, mutta löytyy myös muutamia metsäväyliä.
Kaikin puolin kiva kokonaisuus.
www.lighthousegolfresort.com/Golf-in-Bulgaria/Lighthouse-Golf-Course

BLACKSEARAMA GOLF COURSE

Valmistuttuaan 2009 kenttä valittiin parhaaksi GolfInc. lehden toimesta vuoden parhaaksi uudeksi
kentäksi maailmassa. 18 reikäinen Championship- tasoinen kenttä on Gary Playerin ensimmäinen
projekti Itä Euroopassa. Osa väylistä on aivan Mustameren kallioiden vieressä ja tuuli tuo omat
haasteet pelaamiseen. Väylä 18 par 3 onkin sitten aivan oma tarinansa – se on itse koettava.
www.blacksearama.com/en/Golf-in-Bulgaria

THRACIAN CLIFFS GOLF COURSE

Tässä kentästä suunnittelija Gary Player on todennut seuraavaa: ”Et tule löytämään vastaavaa
golfkenttä maailmasta” Tähän kommenttiin on helppo yhtyä. Thracian Cliff on mahtava seikkailu!
Kentän väylät mukailevat Mustameren rantakallioita ja maisemat ovat henkeensä salpaavat.
Ehdoton matkan kohokohta.
www.thraciancliffs.com/golf/overview
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