GOLFMATKA - Espanja
➢ Ilkka Helavirran ja Jenni Kuosan peli- ja opetusmatka
Ona Valle Romano, 7 vrk

22. – 29.3.2020

Golfia upeissa maisemissa!
• Norwegianin suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki,
sis. käsimatkatavara ja matkalaukku ruumaan
• Majoitus Ona Valle Romano * * * *
kahden makuuhuoneen huoneistoissa
• Puolihoito (aamiainen ja päivällinen)
• 5 x Greenfee: 2 x Valle Romano, 1 x San Rogue New, 1 x La
Canada, 1 x El Paraiso
• Pro Ilkka Helavirran ja Pro Jenni Kuosan matkanjohtajan
palvelut ja 3 x opetustuokio rangella palloineen
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

Ona Valle Romano Golf & Resort****
Ona Valle Romano sijaitsee upealla paikalla, muutaman minuutin matkan
päässä meren rannalta. Resortista on lyhyt matka Esteponan kaupunkiin, josta
löytyy runsaasti laadukkaita ravintoloita ja paljon mielenkiintoisia
nähtävyyksiä. Esteponasta löytyy niin rantaviivaa, vuoristoa kuin kulttuuriakin.
Valle Romanossa majoitutaan avarissa kahden makuuhuoneen huoneistoissa,
joissa kaikissa on oma parveke tai terassi. Täysin kalustetut huoneistot on
varusteltu hyvin. Viihtyminen Valle Romanossa on taattu. Resortin
ravintolasta on upeat näköalat merelle, täällä viihdyt taatusti pidemmälläkin
lomalla!

Huoneistoja 430
Huoneissa ilmainen wifi, terassi, ilmastointi, täysin varusteltu keittiö,
tallelokero, taulu-tv kansainvälisillä kanavilla, pyykinpesukone
Ravintola: ravintola, klubitalo ja baari
Lisäpalvelut: 2 uima-allasta ulkona, kuntosali, padel-kenttä, pöytätennis,
lasten leikkialue, parkkipaikka
Lähin kaupunki: Estepona 15 min, Marbella 20 min, Fuengirola 50 min,
Gibraltar 50 min, Malaga 60 min
Lähin golfkenttä: Valle Romano Golf hotellin yhteydessä
Lähin lentokenttä: Malaga 60 min

https://www.onavalleromano.com/en/

Golfkentät
Valle Romano Golf on yksi Costa del Solin arvostetuista kentistä ja
sen on suunnitellut Cabel B. Robinson. Kenttä on suunniteltu
kestävän kehityksen mallilla, kunnioittaen paikallista kasvistoa,
eläinkuntaa ja ympäröivää luontoa. Viiden kilometrin pituinen Valle
Romano Golf tarjoaa pelaajalle suuret viheriöt ja upean merinäköalan
kaikilta väyliltä. Osalla väylistä on korkeuseroja.
San Rogue on 36-reikäinen golfkeskus ja tällä matkalla pelataan Perry
Dyen suunnittelema New -kenttä, joka on valmistunut 2003. Tälle
kentälle tyypillisiä piirteitä ovat upeat maisemat, haastavat bunkkerit
sekä suuret greenit. Kenttä muistuttaa monelta osiltaan links-kenttää,
vaikka onkin melko perinteinen puistokenttä. San Rogue New on
isännöinyt monia tärkeitä kilpailuja - tärkeimpänä Spanish Open
2006.
El Paraiso avattiin jo vuonna 1973. Kenttä on Gary Playerin
suunnitelema ja se on yksi aurinkorannikon miellyttävimmistä. Se
sijaitsee kauniissa laaksossa pinjojen ja palmujen reunustaessa
kentän väyliä. Kentällä on myös useita näyttäviä vesiesteitä. Kenttä
on helposti käveltävissä, vaikka pariin otteeseen noustaan tiiaamaan
mäen päälle. Samalla voit ihastella upeita näkymiä.
La Canada tarjoaa viehättäviä väyliä, nopeita greenejä ja häikäiseviä
maisemia Välimerelle.

Lennot
Lennot ovat Norwegian -lentoyhtiön suorat reittilennot
Helsingistä Malagaan.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara (max 20kg) sekä
käsimatkatavara (max 10kg).
Matkan aikana on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu.
Golfbägin kuljetus lennolla lisämaksusta.

Hinta 1290€ / hlö kahden hengen huoneessa
Lähde mukaan nauttimaan Esteponan
mahtavista maisemista ja upeista
golfkentistä hyvässä seurassa - varaa
oma matkapaikkasi ja ilmoittaudu heti!

Menolento / 22.3.2020
Helsinki

Malaga

07:00

10:45

Paluulento / 29.3.2020
Malaga

Helsinki

10:35

16:10

Lisämaksusta
• Kahden hengen huone yhdelle +120€ / vko
• Bägin kuljetus lennolla +80 € /20 kg/ meno-paluu

Ilkka Helavirta

Jenni Kuosa

”Minulla on palo parantaa pelaajien
peliä ja katson pelaajan pelikykyä
monelta osa-alueelta. Opetuksen
tavoitteeni kiteytyvät kahteen asiaan:
pelaaja nauttii pelistä ja hänen
pelikykynsä paranevat.

Jenni on yksi Suomen kokeneimmista
golfvalmentajista.

Valmennuksen osalta tavoite on
yksinkertaisesti saada pienimmällä
mahdollisella lyöntimäärällä
valmennettavan pallo reikään.”

Hän on pelannut ammattilaisena 9 vuotta naisten
Euroopan kiertueella. Viimeiset kuusi vuotta hän on
toiminut golfopettajana/-valmentajana jakaen
matkan varrella oppimaansa tietotaitoa
mahdollisimman monipuolisesti eteenpäin.
Joulukuussa 2018 Jenni valmistui Golfin
ammattivalmentajaksi.

PGA Professional
Ilkka Helavirta p. +358 45 678 4830

PGA Professional
Jenni Kuosa p. +358 400 479 152

