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Kerigolf ja Rantasalmi Golf                                                                      

PELI- JA OPETUSMATKA COSTA DEL SOLILLE SAVONLINNASTA 7-14.4.2019(SU-SU) 
 
Ensi kevään opetus- ja pelimatka suuntautuu Espanjan 
aurinkorannikolle. Lento on Savonlinnasta suoraan 
Malagaan, josta jatkamme kuljetuksella lähelle Gibraltaria. 
Hotellina toimii Aldiana Club ja golfkenttiä, joita 
pelaamme ovat Alcaidesa Links ja Alcaidesa Heathland. 
Matkanjohtajana toimii pro Tuomas Sistonen ja hänen 
apunaan matkalla on valmentaja/fysio Marko ”Makke” 
Siivonen. Varaa paikkasi matkalle, tänä vuonna hintaan 
kuuluu myös all inclusive – ruokailu. 
 
Ajankohta:  7.-14.4.2019 sunnuntai-sunnuntai  
 
Alustava 
Lentoaikataulu: 7.4. Savonlinna klo 7.30 – Malaga klo 12.00 
  14.4. Malaga klo 13.00 -  Savonlinna klo 19.00 
 
Matkapaketin hinta 1 825 EUR/hlö 
 
Hintaan sisältyy 

• edestakainen lento Savonlinna – Malaga – Savonlinna tilauslennolla    
• ateriat lennoilla  
• 1 kpl/23 kg kirjattua matkatavaraa 
• golfbagi lennoilla max 20kg 
• 7 yön majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa  
• all inclusive palvelu hotellissa 
• 1 gaalaillallinen viikon aikana sekä black&white bileet 
• viiden päivän unlimited golf Alcaidesa Links ja Alcaisedesa Heathland 
• rajoittamattomat rangepallot 5 päivänä 
• rangen ja golfkärryjen käyttö 5 päivänä  
• kuljetukset kentille puolen tunnin välein sis. hintaan 5 päivänä  
• ennakkoon varatut startit koko ryhmälle 5 päivänä  
• opetusta 5 päivänä pro Tuomas Sistonen ja Marko ”Makke” Siivonen 
• matkanjohtajan palvelut 
• tarvittaessa  fysio/hieroja Makke hoitaa akuutit vaivat  

 
Majoitus: Aldiana Club**** (emme vastaa yhteistyökumppaniltamme 

saamista tiedoista). 

Ilmastoiduissa huoneissa on työpöytä, taulu-
TV sekä hiustenkuivaaja. Hotellilla on oma 
kuljetuspalvelu, hyvin hoidettu allasalue sekä 
iltaohjelmaa. Vastaanotto on auki 24 tuntia 
vuorokaudessa. Sijainti rannan tuntumassa. 
All inclusive ateriat nautitaan runsaasta 
buffet pöydästä. Hotellin lisämaksullisiin 
palveluihin kuuluu myös spa&wellness-
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keskus, jossa löytyy kuumavesiallas sekä 
sauna. Alueelta löytyy myös tenniskenttä. 

www.aldiana.de/cluburlaub/spanien/aldiana-costa-del-sol/club.html 

 
Lisämaksusta  

• yhden hengen huone +150 
• lisäpelipäivät 60 eur/hlö/päivä 

 
Maksuehdot  

• varausmaksu 300 EUR / hlö ilmoittautumisen yhteydessä 
• loppumaksu erääntyy 35 vrk ennen lähtöä = 2.3.2019 

 
Peruutusehdot Peruutuskulut ovat 100 EUR / hlö varausmaksun suorituksen jälkeen, kunnes 

• 2.-17.3.2019 peruutuskulu on 50% kokonaishinnasta / hlö. 
• 28.2.2019 jälkeen kulut ovat 95% kokonaishinnasta / hlö. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Kyseessä on matkapaketti; vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkavekka - 
Primera Travel A/S. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkavekan 
lisä- ja erityisehtoja sekä tässä tarjouksessa mainittuja maksu-, muutos- ja 
peruutusehtoja.  

  

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOA PRO TUOMAS SISTONEN 040-8296605 tai 
tuomas.sistonen@gmail.com 


