
KERIGOLF JA RANTASALMI GOLF  
  

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT: PGA Tuomas Sistonen 040- 8296605 
tuomas.sistonen@gmail.com 

GOLFMATKA AZOREILLE 25.4.-2.5.2018  
SUORALLA LENNOLLA SAVONLINNASTA  

Matkalla mukana PGA pro Tuomas Sistonen  
  
Matkan hinta 1695 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 
 
Hintaan sisältyy: 

• lentomatka Savonlinna – Ponta Delgada – Savonlinna Primera Airin suoralla tilauslennolla -     
lennolla ruokailu sekä meno- että paluumatkalla 

• lentokenttä kuljetukset perillä kohteessa Lomamatkojen oppaan johdolla 

• 1 viikon majoitus Sao Miguel Park hotellissa**** jaetussa 2-hengen huoneessa 

• buffet-aamiainen päivittäin hotellin ravintolassa 

• buffet-illallinen päivittäin hotellin ravintolassa (juomat eivät sisälly) 

• 7 päivää unlimited golf Batalha tai Furnas 

• varattu 5 starttiaikaa + kuljetukset kentille (2xFurnas, 3xBatalha)  

• ryhmälle golf-kärry ja 1 x 30 palloa pelipäivinä (5 päivää) 

• golfbägin kuljetus lennoilla meno-paluu (max. 25 kg) 

• opetusta viitenä päivänä 

• Lomamatkojen oppaiden palvelut perillä kohteessa 
 

Lisämaksusta: 

• huone yhden hengen käyttöön +150 euroa / viikko 

• golfauto 50 euroa/18 reikää 

• matkavakuutukset alk. 27 euroa (suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista) 
 
Muut asiat: 
Matka edellyttää minimissään 20 golffaria toteutuakseen. Hinta perustuu voimassa oleviin tariffeihin  
ja valuuttakursseihin, niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Kerro  
ilmoittautuessasi: nimesi, huonekaverisi, tasoituksesi, mahdollinen erikoisruokavaliosi, osoitteesi,  
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Huom! Matkalla tarvitaan passi tai EU-henkilökortti. Matkan 
hinta ilman golf-palveluita 1190 euroa/hlö jaetussa 2hh  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Primera Holidays Oy/Matkavekka ryhmäpalvelut 0201204253  
Ryhmää hoitaa Mari Airaksinen ryhmäpalvelut Matkavekka mari.airaksinen@matkavekka.fi   
 
Alustava lentoaikataulu: 
Meno: Savonlinna-Ponta Delgada 08:15-12:00     Paluu: Ponta Delgada-Savonlinna 13:00-22:20    

 
Maksuehdot: 
300 euroa henkilö ilmoittautumisen yhteydessä ja loppumaksu 35 vrk:tta ennen matkan alkua.  
Sähköinen laskutuslisä 12 euroa/lasku. 
 
Hotelli Sao Miguel Park**** 
Ponta Delgadan sydämessä sijaitsevan Sao Miguel Park -hotellin tilavista huoneista on 
panoraamanäkymä kaupunkiin tai merelle. Sao Miguel Parkin ilmastoiduissa huoneissa on moderni 
lämpimin sävyin toteutettu sisustus. Kaikissa huoneissa on kaapeli-tv, työpöytä ja oma kylpyhuone. 
Hotellissa on Wifi. Buffetravintolasta saa tyypillisiä Azorien ruokia sekä kansainvälisen keittiön 
antimia. Asiakkaat voivat tilata lisämaksusta rentouttavan hieronnan wellness-keskuksessa, jonka 
mukavuuksiin kuuluu myös sisäuima-allas, kuntosali, sauna ja höyrysauna. Sao Miguel Park Hotel 
sijaitsee lähellä kaupungin kasvitieteellistä puutarhaa. Ponta Delgada -lentokenttä on 10 minuutin 
ajomatkan päässä.  
 

https://www.matkavekka.fi/kohdeoppaat/azorit-kohdeopas/ 
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