GOLFMATKA – Praha
> Kankaanpään Golfseuran golfmatka Tšekkiin, 3 vrk

13.-16.4.2016

MATKAN SISÄLTÖ:


Finnairin suorat reittilennot Helsinki - Praha – Helsinki
sis. matkatavaralaukun ja golfbägin ruumaan



Majoitus Golf Resort Konopiste * * * *
kahden hengen huoneessa



Aamiaiset



Tervetulo – ja päätöspäivällinen



4 x päivä green fee Konopisten kahdelle kentälle
(Konopiste Golf: 2 x Radecký ja 2 x D'Este)



9 –reikäisen public kentän käyttö



Lentokenttäkuljetukset kohteessa



Päivittäinen kylpyläkäynti

Golf Resort Konopiste


Praha on suosittu kaupunkilomakohde suomalaisten
keskuudessa, eikä syyttä. Kaupungin historia on hyvin
mielenkiintoinen ja läsnä kaiken aikaa. Praha on kuitenkin myös
nykyaikainen suurkaupunki monipuolisine ostos- ja
huvittelumahdollisuuksineen. Kaunis kaupunki tarjoaa paljon
erityisesti teatterin ja musiikin harrastajille ja upeat golfkentät
tunnin ajomatkan säteellä mahdollistavat kaupunki ja golfloman
yhdistämisen!
Golf Resort Konopiště sijaitsee 45 minuutin ajomatkan päässä
Prahasta etelään upeassa maalaismiljöössä.
Alueella on hotellina sekä klubitalona toimivan rakennuksen
lisäksi neljä erillistä rakennusta, joissa on myös majoitusta, sekä
vuonna 2013 avattu Spa, joka tarjoaa golfareille
rentoutumismahdollisuuden pelikierrosten päätteeksi. Golfkentät
ja harjoitusalueet ovat aivan hotellin yhteydessä.
Huoneita
Huoneissa

57 (55 kahden hengen huonetta, 2 huoneistoa)
tv, puhelin, tallelokero, internetyhteys, hiustenkuivaaja,
avattava ikkuna
Ravintola
2 ravintolaa (toinen auki sesonkiaikoina ja tilausravintolana)
Lisätiedot
Hyvinvointipalvelut, kuntosali, sauna ja poreallas, ulko-ja
sisäuima-allas, Pro shop, lasten leikkikenttä
Lähin kaupunki
Benesov 8 km, Praha 45 km
Lähin golfkenttä Kaksi 18 reiän golfkenttää sekä 9 reiän Public kenttä hotellin
yhteydessä, Albatross 50min., Karlstejn 60min.
Lähin lentokenttä Praha 50 min.

>> www.golf-konopiste.cz

Konopiste Golf

2 x 18 reikää + 9 reikää

Konopistessä on kaksi 18-reiän erittäin kaunista
Master-kenttää, Radecký (avattu 2002) ja D´Este
(avattu 2005). Alue huokuu historiaa, joka ulottuu aina
900-luvulle asti. Molemmat kentät ovat metsän
ympäröimiä ja kumpuilevat kauniisti. Korkeuserot ovat
Radeckyllä hyvin maltilliset.
Uudempi kenttä D’Este on maastoltaan hieman
mäkisempi, mutta väylät ovat mukavan leveät. Alueella
on monipuoliset harjoittelumahdollisuudet ja 9-reikäinen
Public kenttä (par 29). Kierrosten puolivälissä voi pitää
tauon suomalaisille totuttuun tapaan.

>> www.golf-konopiste.cz

Lennot
Lennot ovat Finnairin suorat reittilennot.
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara, golfbägin
kuljetus sekä käsimatkatavara.

Menolento / ke 13.4.2016
Helsinki

Praha

9:35

10:50

Paluulento / la 16.4.2016

Lennoilla voi ostaa syötävää ja juotavaa Sky Bistrosta.

Hinta 865 € / henkilö / kahden hengen huoneessa
Hinta 985 € / henkilö / yhden hengen huoneessa

Ilmoittaudu mukaan matkalle mukavassa
matkaseurassa!
Ilmoittautumiset;
Teuvo Rosenberg, 0400-906048
teuvo.rosenberg@dnainternet.net

Praha

Helsinki

19:30

22:35

Lisämaksusta:
 Prahan kaupunkikierros, 3 tuntia, suomenkielinen
opas +27€/henkilö, mikäli 12 osallistujaa ryhmässä.

