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Kuva :Golf Costa Adeje

Teneriffa, joulun aurinkoinen pelimatka
Costa Adeje, IBEROSTAR Bouganville Playa ****
21.-28.12.2021, 2 095€ / hlö / jaetussa 2hh
Lähde viettämään kanssamme ikimuistoinen Joulu golfin, auringon, lämmön ja
rentoutumisen merkeissä Teneriffalla. Tällä matkalla ei Joulustressi vaivaa, vaan
kaikki on valmiiksi järjestetty.
Matkan aikana pääset pelaamaan viisi kierrosta neljällä eri kentällä, näistä kaksi
pelaamme Golf Costa Adejessa joka isännöi tämän vuoden Teneriffa Openia. Kentältä
avautuu uskomattomat näkymät Atlantille, tämä Championship tason kenttä ei jätä
taatusti ketään kylmäksi. Muina kenttinä on Golf del Sur, Amailla Golf ja Golf
Americas. Kaikille kentille on lyhyt matka, ennakkoon varatut hyvät tiiajat ja pieni
ryhmäkoko (16hlö) mahdollistavat joustavan ja nopean liikkumisen.
Uudistettu hotellimme sijaitsee korkeatasoisessa Costa Adejessa missä kaikki on
lähellä, sijainti on ihanteellinen ja alue on saaren aurinkoisinta, ylellisintä ja
tuulensuojaisinta. Hotellimme on tunnettu hyvästä palvelustaan, ja sijaitsee
rantakadulla lähellä kaikkia palveluita. Mikäli haluat hemmotella itseäsi ja rakkaitasi,
hotellista on mahdollisuus varata lisämaksusta Star Prestige palvelu, jossa huone
parhaalla sijainnilla ja Star Prestige asiakkaille on varatut tilat ja palvelut mm.
kattoterassi, jossa poreamme sekä omat ruokailualueet. Matkan hintaan sisältyy
puolihoito, jouluaatona ja -päivänä tarjolla erikoisbuffet.

HINTAAN SISÄLTYY

HOTELLI
Iberostar Bouganville
Playa ****

LISÄMAKSUSTA

Finnair suora meno-paluu lento
käsimatkatavarat 8kg
ruumaan 23kg, voi olla myös golfbägi
7 vrk majoitus
puolihoito
jaettu 2hh
5 kierrosta golfia
lento- ja golfkenttä kuljetukset
matkanjohtajan palvelut

lisälaukku ruumaan lennolle, 50€
yhden hengen huone lisä, 310€/ viikko
lisäkierros golfia *
muut huonetyypit / kysy lisää *
saatavilla myös ei-golffari hinta, kysy lisää *
palvelumaksu 20€ / varaus
* saatavuuden mukaan

Matkojen totetuminen edellyttää 12 osallistujaa / matka
Sekä osallistujilta kahta COVID-19 rokotusta

Yhteistyössä:

LENNOT, Finnair
HEL - TFS, tiistai
17:15 - 21:50
TFS - HEL, tiistai
23:00 - 07:20

Lisätietoja: jaana@golfbiketravels.fi

www.golfbiketravels.fi

KENTÄT
22.12.
23.12.
24.12.
26.12.
27.12.

11:30 Golf Costa Adeje
10:04 Amarilla Golf
10:02 Golf del Sur
12:44 Golf Americas
11:30 Golf Costa Adeje

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Golf & Bike Travels JB Oy
Y-tunnus 2919966-6
Matkanjärjestäjätunnus 679/18/Mj
Oikeus muutoksiin pidätetään

