Hoi GoGolfari,

Kreikka
kutsuu!

GoGolf-lehden lukijamatka Kreikkaan

27.3.–3.4.2020

Avaa kausi upeassa Costa Navarinossa
huippuvalmentaja Timo Karvisen ja GoGolfin päätoimittajan Jussi Miettisen johdolla. Costa Navarino tarjoaa
upeiden harjoittelualueiden lisäksi kaksi kuvankaunista golfkenttää,
joista aukeavat henkeäsalpaavat maisemat Välimerelle. Lisäksi se
palkitsee matkaajan ystävällisellä palvelulla, mielenkiintoisella
historialla ja hurmaavilla perinteillä, elämyksillä, joita et voi kuvitella
ennen kuin matkaat itse tähän kohteeseen. Kotimatkalla
pysähdytään Ateenassa ja tutustutaan tähän historialliseen
kaupunkiin ja Akropolikseen. Tämän matkan jälkeen
tarinareppusi on pullollaan ja olet kiitollinen, että golfharrastus
avaa sinulle ovia tällaisiin paikkoihin maailmassa.

Matkaan sisältyy:
· Aegeanin suorat lennot Helsinki—Ateena—Helsinki
(sis. käsimatkatavara, matkatavaran ruumaan sekä lentoateria)
· Majoitus The Westin Costa Navarino***** kahden hengen Deluxe Garden
View -huoneessa, 5 vrK
· Päivittäinen aamiainen ja 4 x päivällinen Costa Navarinossa
· 4 x green fee Costa Navarino Golfin kahdelle kentälle (2 x Dunes ja 2 x Bay)
· Golfopetus neljänä päivänä Costa Navarinossa /PGA Pro Timo Karvinen
· Golfauto Bay-kentän kierroksille
· Lentokenttäkuljetukset kohteessa ja kuljetus Bay-kentälle
· Majoitus Ateenassa Marriott Athens***** -hotellissa, 2 vrk (julkisella
30min keskustaan, taksilla 18min)
· Retki Akropolikselle englanninkielisen oppaan johdolla
· GoGolfin matkaisäntänä matkalla Jussi Miettinen/ PGA Pro & GoGolf
lehden päätoimittaja

Lentoaikataulu:
Meno: Pe A3 765 Helsinki – Ateena 13:25 – 17:00
Paluu: Pe A3 764 Ateena – Helsinki 09:05 – 12:50
Lisämaksusta:
· Golfbägin kuljetus +80 € /menopaluu (max. 20kg)
· Yhden hengen huonelisä +390 € /hlö/7vrk

Lisätietoa matkasta seuraavalla sivulla!

Vain

1 879 €/ hlö
Lue lisää ja varaa matkasi osoitteessa golfresepti.fi
Finland's
Best Outbound Golf
Tour Operator

GOLFRESEPTI ON OSA GOGOLF-PERHETTÄ

Jaetussa
kahden hengen huoneessa.

Varaa matkasi osoitteessa
info@golfresepti.fi

Viiden tähden golf- & kaupukiloma
1. KOHDE: THE WESTIN COSTA NAVARINO *****
Meren rannalla sijaitsevassa, oliivipuiden ympäröimässä Costa Navarinon viiden tähden resortissa
vietetään ensimmäiset viisi päivää tällä reissulla. Resort vaalii kreikkalaisia perinteitä ja se näkyy
niin arkkitehtuurissa ja sisustuksessa, kuin vieraanvaraisuudessakin. Useaan otteeseen palkitussa
resortissa voi nauttia spa-hoidoista, aurinkoterassista, uima-altaasta ja saunasta. Alueella on
golfin lisäksi mahdollisuus nauttia paikallisesta luonnosta monin eri tavoin, kuten esimerkiksi
snorklaten, meloen ja vaeltaen. Costa Navarinossa sijaitsee kaksi palkittua golfkenttää,
Dunes sekä Bay Course.
THE BAY COURSE
Bay Course on Robert Trent Jones Juniorin suunnittelema, hieman Dunes
Course -kenttää lyhyempi golfin taidonnäyte. Se sijaitsee noin 10km
päässä hotellilta Navaron lahdessa ja on luonteeltaan hyvin vaihteleva
ja ja tarjoaa myös herkulliset maisemat Välimerelle ja Kreikan luontoon.
Golfauto sisältyy kierrosten hintaan!

THE DUNES COURSE
Dunes Course sijaitsee hotellin yhteydessä meren rannalla. 18-reikäiseltä
kentältä on kauniit näkymät merelle. Väylien lomassa mutkitteleva
pieni joki ja oliivipuut värittävät links-tyylisen kentän maisemaa. Kenttä
on monimuotoinen ja sopii kaikenlaisille pelaajille, koska tiiauspaikkavaihtoehtoja on useita.

Costa Navarinossa
päästään golfaamaan
myös huippuvalmentaja,
TImo Karvisen
johdolla!

2. KOHDE:
ATHENS MARRIOTT HOTEL *****
Golfresortin jälkeen on aika suunnistaa Ateenaan, viiden
tähden kaupunkihotelliin Athens Marriottiin. Hotelli sijaitsee
vilkkaalla Syngrou Avenuella, hyvien kulkuyhteyksien varrella kaupungin
keskustaan ja nähtävyyksiin. Hotellin kattoterassilla on uima-allas ja baari, josta voi tähyillä Akropolista
ja merimaisemia. Hotelli on moderni ja tarjoaa vierailleen täydelliset puitteet upeaan kaupunkilomaan
ja rentoutumiseen.
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Ateena on kuvankaunis kaupunki, jossa riittää nähtävää ja koettavaa. Valmistaudu kokemaan
historian havinaa ja upeaa arkkitehtuuria, sillä matkaan sisältyy myös retki Akropolikselle
oppaan johdolla!

Joko mennään?
Golfmatka-asioissa
teitä palvelee
Jenni Viinikka, COO
+358 40 5580 753
jenni.viinikka@golf resepti.f i

Varaa
matkasi
nyt!

GOLFMATKOJA , JOISSA ON FIILISTÄ .

Lisätietoa matkoista ja varaukset: golfresepti.fi & info@golfresepti.fi

