
Veljien Golfmatka (18)19 -26.3.2016
Panoramica Golf, Spain +

Loosivierailu 

Matkan sisältö viikon Panoramicassa osalta
hintaan 715€

Majoitus + 5 kierrosta Golfia (4x Panoramica + 1x Bonmont/Mediterraneo), Vapaa
harjoitusalueiden käyttö + rangepallot rajoituksetta + kärryt, sekä Pron opetus

Vierailun/Vierailujen yksityiskohdat ovat vielä auki, joka saattaa
vaikuttaa joko lähtö- tai paluupäivään yhdellä !  

SEKÄ

Itse hoidettava:
Lennot Barcelonaan + vuokra-auto (autojen osalta järjesteään kuitenkin

kimppakyydit  ja autan noissa järjestelyissä)

Taustaa:
Vain Veljille  suunnatun golfmatkan ajatus lähti viriämään Veljemme Kari Enrothin
toimesta jokunen vuosi sitten ja hän esitti, että olisi hienoa, jos yhden viikon näistä

kevään matkoista voisin järjestää tälle hienolle porukalle ilman ulkopuolisia. Itselleni
ajatus tuntui heti miellyttävältä ja niinpä ryhdyimme tuumasta toimeen ja nyt siis

olemme järjestämässä jo kolmatta veljesmatkaa loosivierailuineen. 

Toivomme tästä muodostuvan perinteen golfaaville Veljillemme, jotka haluavat
viettää viikon pelaten hyvissä olosuhteissa päivällä ja istua iltaisin pienemmissä tai
isommissa porukoissa tarinoiman muurarillisista tai muista asioista samanhenkisten

kanssa 



Panoramica Golf sijaitsee aivan Katalonian ja Valencian maakuntien rajalla
Vinarosin kaupungin läheisyydessä, 200km Barcelonasta etelään rannikkoa pitkin.
Koko alue on 24/7 vartioitu ja rauhallinen paikka, jota voisi melkein kutsua golfarin

paratiisiksi mainion kentän ja loistavien harjoitusalueidensa vuoksi.

Majoitus:
Perushinta sisältää majoituksen 2hh La – La ajalle kentän välittömässä yhteydessä
sijaitsevissa kaksioissa, joissa MH, KH, Olohuone ja baarikeittiö. Majoituksesta on

matkaa klubitalolle noin 200m ja 9. väylän viheriölle noin 50m

Ohjelmarunko:
(Pe 18.3.  Saapuminen Barcelonaan. Illalla loosivierailu )(Odottaa vahvistusta!)
La 19.3.  Siirtyminen Panoramicaan ja majoittuminen. Mahdollisesti loosivierailu
Mora d'ebre  tai tulen juhla La Fallas Benicarlossa
Su 20.3.  Aamutreenit halukkaille + 18r golfkierros Panoramicassa
Ma 21.3. Aamutreenit halukkaille + 18r golfkierros Panoramicassa
Ti 22.3. Vieraskenttäpäivä Bonmont tai Mediterraneo (Sergio Garcian kotikenttä)
Ke 23.3. Vapaapäivä golfista, halukkaille extrakierros hintaan 50e. Muille päivällä
tutustuminen Peniscolan linnaan, jota ovat pitäneet hallussaan niin Paavi ”Papa de
Luna” kuin Temppeliritaritkin.  
To 24.3. Treenit halukkaille +Viikkokisan ensimmäinen päivä + joukkuekisa. 
Pe 25.3. Viikkokisan toinen päivä + ryhmä vastaan Pro(t) Best Ball kisa
Illalla palkintojenjako ja yhteisillallinen klubilla
La 26.3. Kotimatkalle tai vierailulle San Jorge loosiin Vinarosiin (vahvistettu), jolloin
paluu sunnuntaina tai matkan jatko toiselle viikolle

Lisätietoja saat allekirjoittaneelta (Tapio Santala): 
0400 485 261 / protapsa@kolumbus.fi   ja sivuiltani 
www.protapsa.com >golfmatkat.
! Huom! Sivuilla näkyvä tieto (kutsusta) tarkoittaa juuri tätä
kutsua 
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