
Ras Al Khaimah 22.11.-29.11.2019
Arabiemiraattien Ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoden ja 
Ras al Khaimah soveltuu erinomaisesti aktiiviseen golflo-
maan. Al Hamran kenttä on erittäin korkeatasoinen ja sen 
yhdeksän reikää on valaistu mikä mahdollistaa halukkaille 
pelaamisen myös illalla. Matkan hintaan sisältyy viisi green 
feetä Al Hamran kentällä, golfauton ja tasokkaiden harjoi-
tusalueiden sekä rangen vapaa käyttö. Matkalla pelipäivinä 
PGA Proiden Henrikki Tolosen ja Petri Parviaisen opetus. 
Hank opettaa swingin ja pitkän pelin kannalta olennaisia 
asioita ja Peten treeneissä aiheina ovat puttaaminen ja lähi-
peli. Tällä matkalla saat apua omaan pelaamiseesi kokonais-
valtaisesti aina kenttäpelistä swingimekaniikkaan ja lähipe-
liin.
 
Majoitus on järjestetty useista rakennuksista koostuvassa 
Hilton Al Hamra hotellissa, joka sijaitsee omalla rannalla ja 
vain kevyen wedgen päässä Al Hamran golfklubirakennuk-
sesta. Golfkenttäkuljetuksia ei siis tarvita. Matkaa Dubaihin 
on Ras Al Khaimahista reilut 80 km, joten jos golf ei tunnu 
sujuvan, voi helposti tehdä vaikka päiväretken pilvenpiirtäji-
en keskelle.

Su 24.11. on mahdollisuus lähteä katsomaan European 
Tourin Race to Dubai finaalin viimeistä pelipäivää Dubaihin 
Hankin ja Peten kanssa (kuljetus ja liput lisämaksusta).

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Henrikki Tolonen         Petri Parviainen
henrikki.tolonen@gmail.com      parviainenpetri@gmail.com

puh. 050 525 5685        puh. 040 540 7999

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 Al Hamra Beach & Golf Resort *****

• Buffetaamiaiset ja 3 illallista

• 5 kierrosta golfia Al Hamran kentällä

• Jaetun golfauton kierroksille

• Harjoitusalueiden vapaan käytön pelipäivinä

• Hankin ja Peten opetus- ja matkanvetäjäpalvelut

HINTA SISÄLTÄÄ:

Henrikki Tolosen ja Petri Parviaisen opetusmatka - Ras al Khaimah

 Pe 22.11.     Helsinki 08:10  >     Dubai 16:05
 Pe 29.11.     Dubai 17:50  >     Helsinki 22:05

ARABIEMIRAATIT

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

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

Hinta:

1760 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 400 €
• Lisämatkatavaran kuljetus lennolla + 40 € meno-paluu


