Karelia Golf ry:n senioritoimikunta toteuttaa
KAIKILLE KARG:N JÄSENILLE AVOIMEN

PEKAN PERINTEISEN KEVÄTMATKAN
Saarenmaalle, Viroon 2-6.5.2018
Matka on jo lähes täynnä, joten pidä kiirettä!
Pelikohteena on Kuressaaren kaupungin tuntumassa
sijaitseva 18-väyläinen championship -tason kenttä,
Saare Golf. Kenttä sijaitsee kävelymatkan päässä
ainutlaatuisesta Kuressaaren piispanlinnasta sekä
kaupungin keskustasta, hotelleista ja
kylpylöistä. Golfkenttää ympäröivät kuvankauniit
maisemat. Kentän nykyaikainen suunnittelu tarjoaa
haastetta kaikentasoisille pelaajille. Kentän on
suunnitellut Lassi Pekka Tilander.
www.saaregolf.ee

Majoittuminen tapahtuu aivan merenrannassa
sijaitsevassa Georg Ots Spa hotellissa, jossa on
monipuolinen hoito-osasto ja tilava allasosasto.
Kuressaaren keskustaan ja Piispanlinnalle on
muutaman minuutin kävelymatka.

https://www.gospa.ee/fin

Kuressaaren huomattavin nähtävyys on vallihautojen
ympäröimä Piispanlinna, joka sai alkunsa 1200 –
luvulla. Linnassa on Saarenmaan historiaa ja luontoa
esittelevä museo. Linnan alakerrassa on asekellari.
Kesäisin linnassa on monenlaista toimintaa, mm.
konsertteja
http://www.saaremaamuuseum.ee/fi/linna/kuressa
aren-linna/

MATKAOHJELMA:
Ke 2.5.
Bussimatkat sujuvat turvallisesti tutun Kari Korpelainen luotsaamana Savo-Karjalan linja-autolla. Lähtö
aamulla Pilkonpuiston parkkipaikalta. Helsingistä matka jatkuu klo 13:30 laivalla Tallinnaan, missä ollaan
noin klo 15:30. Tallinnasta matka jatkuu edelleen bussilla ja lautalla Saarenmaalle, jonne saavutaan
illansuussa. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.
To 3.5.
Ensimmäinen tiiausaika klo 11:20
Pe 4.5.
Ensimmäinen tiiausaika klo 8:20. Pelin jälkeen on mainiosti aikaa käydä tutustumassa esim. Piispanlinnaan
omatoimisesti ja -kustanteisesti.
La 5.5.
Ensimmäinen tiiausaika klo 9:00.
Su 6.5.
Lähtö paluumatkalle klo 8:30. Laiva lähtee Tallinnasta klo 13:30 ja saapuu Helsinkiin noin klo 15:30. Siitä
sitten edelleen bussilla Joensuuhun.

ILMOITTAUTUMINEN:
Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä Pekka Soilalle p. 050 045 9372 tai pekka.soila@modasport.fi
Maksa samalla ennakkomaksu 100 € senioritoimikunnan tilille FI72 5234 2020 0415 65.
Pekalta saa myös matkaa koskevia lisätietoja.

MATKAN HINTA:
Matkan hinta on 665 €/1hh ja 555 €/hlö/2hh. Matkan hinta on 410 € ilman golfia.
Hintaan sisältyvät kaikki kuljetukset, myös hotellin ja golfkentän välillä, majoitus, buffet aamiainen, saunaja allasosaston käyttö ja 3 kierrosta golfia.
”On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli
Yön helmassa lauluista helisee maa
Ja taivaskin loistavi pilvien yli
Ja polttava suudelma hurmata saa”
Ote Saarenmaan valssista
Alkuperäiset sanat Debora Vaarandin runosta ”Talgud Lööne soos”
Suomennos Ilkka Kortesniemi.

SAARENMAAN LUMO ODOTTAA JUURI SINUA!
TERVETULOA MUKAAN!

