
Ras Al Khaimah su 6.2. - su 13.2.2022
Arabiemiraatit on monen golfaajan ehdoton listaykkönen. Ilmasto 
on ihanteellinen ympäri vuoden ja merivesi 25-asteista talvikuukau-
sinakin. Ras al Khaimah on hinta-laatusuhteeltaan Arabiemiraattien 
paras. Matkan hintaan sisältyy neljä kierrosta Al Hamran kenttällä 
ja yksi kierros Al Zorahin kentällä, joka on Jack Nicklauksen suun-
nittelutoimiston käsialaa. Lisäksi hintaan kuuluu golfauton ja tasok-
kaiden  harjoitusalueiden sekä rangen käyttö pelipäivinä.
 
Hotellina toimii Hilton Marjan Island on ihanteellinen valinta golfa-
rille. Se on tyylikäs hotelli, josta matkaa Al Hamran kentälle noin 5 
minuuttia ja Al Zorahin kentälle noin 30 minuuttia. Kierroksen jäl-
keen pääset nauttimaan rantalomailusta hotellin edessä avautuval-
la upealla hiekkarannalla ja laajalla allasalueella tai voit rentoutua 
tasokkaassa spassa.

On myös mahdollista pelata toinen kierros Al Hamran kentällä en-
simmäisen kierroksen jälkeen hintaan 75 AED, joka on n. 20 €. Mat-
kan opetuksesta vastaa PGA Prot Henrikki Tolonen ja Petri Parvi-
ainen (opettajien määrä saattaa muuttua matkan osallistujamäärän 
mukaan).

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta:
www.ongolf.fi/opetusmatkat
www.alhamragolf.com
www.alzorahgolfclub.ae

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Henrikki Tolonen
henrikki.tolonen@gmail.com
puh. 050 525 5685
tai varaa paikkasi suoraan netistä:
www.ongolf.fi/opetusmatkat

• Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Matkatavaran ruumaan 23 kg ja käsimatkatavaran 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa
• Majoituksen Hilton Marjan Island *****
• Puolihoito (buffetaamiaiset ja illalliset)
• 5 kierrosta golfia (4 x Al Hamra ja 1 x Al Zorah)
• Jaetun golfauton kierroksille
• Harjoitusalueiden vapaan käytön pelipäivinä
• Hankin ja Peten opetus- ja matkanvetäjäpalvelut

HINTA SISÄLTÄÄ:

Henrikki Tolosen ja Petri Parviaisen opetusmatka - Ras al Khaimah

 Su 6.2.     Helsinki 08:05 >      Dubai 16:30
 Su 13.2.     Dubai 17:40 >      Helsinki 22:15

ARABIEMIRAATIT

Travelon Matkat Oy, Turveradantie 17, 02180 Espoo | info@ongolf.fi | www.ongolf.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä Travelon Matkat Oy rek. 1418/12/MJ

Hinta:

1890 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 340 €
• Lisämatkatavaran kuljetus lennolla + 50 € meno-paluu


