GOLFMATKA – Korineum
> Pro Joel Virtasen opetus- ja pelimatka
Pohjois-Kyprokselle, 7 vrk

15. - 22.3.2020

MATKAN SISÄLTÖ:
> Turkish Airlinesin reittilennot sis. bägikuljetuksen
Helsinki – Ercan – Helsinki via Istanbul
> Majoitus 7 vrk Korineum Golf Residences* * * * +
kahden hengen huoneessa
> Puolihoito päivittäin (aamiainen ja illallinen)
> Lentokenttäkuljetukset kohteessa
> 5 x päivä green fee Korineum Golfiin ja harjoituskentän
ja academy-kentän vapaan käytön palloineen
> Pro Joel Virtasen matkanjohtajan palvelut ja
golfopetustuokiot viitenä päivänä

Korineum Golf Residences +
Korineumin golfkeskus sijaitsee Kyproksen pohjoisrannikolla
lähellä Kyrenian historiallista kaupunkia, jossa kannattaa
vierailla vapaapäivänä katsastamassa kaupungin upeat
nähtävyydet sekä viehättävä vanha satama huviveneineen.
Hotelli on valmistunut vuonna 2009 ja lisäosa uusine
huoneineen vuonna 2011. Hotellin ympäristö on todella viihtyisä
ja hyvin huoliteltu. Hotelli sijaitsee golfkentän ja klubirakennuksen yhteydessä. Nykyaikaisista ja hyvin varustelluista
huoneista avautuu näkymät vuoristoon tai merelle.
Valtaisasta klubitalosta löytyvät ravintolapalveluiden ja baarin
lisäksi lisäksi mm. harrastehuone, pro shop, kuntosali ja
hyvinvointipalvelut.
Huoneita
Huoneissa

82
ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, tallelokero, internetyhteys,
hiustenkuivaaja, parveke
Ravintola
3 ravintolaa, baari
Lisätiedot
Hyvinvointipalvelut, kuntosali, sauna ja poreallas, ulkouimaallas, korkeatasoiset tenniskentät
Lähin kaupunki
Kyrenia 17km, ilmainen kuljetus päiväaikaan
Lähin golfkenttä Korineum Golf & Country Club / 18 reikää hotellin
yhteydessä
Lähin lentokenttä Ercan 40km

>> www.korineum.com

Korineum Golf & Country Club

18 reikää

Vuonna 2007 avattu Pohjois-Kyproksen ensimmäinen golfkenttä tarjoaa upea golfkokonaisuuden. Väylät sijaitsevat sateenvarjomäntyjen sekä oliivipuiden keskellä ja niiltä avautuu
mahtavat maisemat kohti Välimerta ja toisella puolella sijaitsevia ”viiden sormen” vuoria.
Kenttä on maastoltaan vaihtelevaa. Haastetta peliin tuovat
puut ja kasvillisuus, vesiesteitä sen sijaan on vain yksi. Golfkenttä on ennen kaikkea mielenkiintoinen ja mukavan haastava. Lisäksi iloa tuo päivä green fee, joka mahdollistaa toisen tai puolikkaan lisäkierroksen pelaamisen pelipäivinä.
Kolmen väylän Academy-kenttä tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen harjoitteluun katetun driving rangen ja lähipelialueiden ohella.

>> www.korineum.com

Lennot

Menolento / su 15.3.2020

Lennot ovat Turkish Airlines -lentoyhtiön reittilentoja
Helsingistä Istanbuliin ja sieltä Ercaniin PohjoisKyprokselle.

Helsinki

Istanbul

12.35

17.10

Istanbul

Ercan

18.20

19:00

Paluulento / su 22.3.2020

Turkish Airlines on palkittu Euroopan parhaana lentoyhtiönä vuosina 2011-2017.

Ercan
09.25

Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara, käsimatkatavara, bägin kuljetus sekä ateria- ja juomatarjoilu.

Istanbul

Istanbul

Helsinki

12.20

14.45

17.15

Hinta 1350€ / henkilö / kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:

Hinta 1490€ / henkilö / huone yhdelle

•

Huone parvekkeella merelle päin +86€ / huone / 7 vrk

•

Deluxe 44m2 (mm. poreallas) +105€ / huone / 7 vrk

•

Elite 46m2 +100€ / huone / 7 vrk

•

Elite 46m2 merelle päin +160€ / huone / 7 vrk

•

Delight 51m2 +180€ / huone / 7 vrk

•

Junior Suite 67m2 (mm. poreallas) +290€ / huone / 7 vrk

•

Lisä green fee etukäteen tilattuna +60€

•

Kärry kierrokselle 5€, sähkökärry 10€, golfauto 28€
(maksetaan paikan päällä)

Matkanjohtaja ja golfopetus matkalla
Matkanjohtajana ja valmentajana matkalla
toimii Pro Joel Virtanen. Matkaan sisältyy
pelipäivinä harjoittelua harjoituskentällä
noin 1-2 tuntia päivässä ja lisäksi pro pelaa
ryhmien mukana kentällä antaen vinkkejä
pelitilanteessa.
Matka sopii kaiken tasoisille harrastajille!
Joel on positiivisen asenteen omaava sekä kannustava
golfopettaja. Hänen opetustyylinsä on rauhallinen ja selkeä. Hän
opettaa Espoo Ringside Golfissa sekä Golf Balancen tiloissa
talvikaudella.
Tervetuloa mukaan matkalle mukavassa matkaseurassa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Golfpassi
toimisto@golfpassi.fi tai 03 515 1007
www.golfpassi.fi – nettikauppa kellon ympäri

