
 

 

Karelia Golf senioreiden pelimatka: 

RUSKAGOLFIA SUOMEN LAPISSA 
 

Matkakohde  SUOMEN LAPPI 
 

Lähtö  7.-12.9.2020 

 

Kesto   6 päivää (MAANANTAI - LAUANTAI) 
  

Matkan hinta  795€ / hlö 

 

Hintaan sisältyy -    Laadukas bussikuljetus koko matkan ajan  
- Yöpyminen Rovaniemellä Scandic hotelli Pohjanhovi jaetussa 2-hengen 

huoneessa aamiaisella (7.-8.9.) 
- Päivällinen hotellin ravintolassa (7.9.) 

- Golfkierros Santa Claus-golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sis. lounas 

klubilla (8.9. klo 09:00-) 
- 3 yön majoitus Levillä Hotelli Hullu Poro jaetussa 2-hengen huoneessa 

aamiaisella (8.-11.9.) 
- 2 kierrosta golfia Levi golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sis. lounas 

klubilla (9.9. klo 09:00- ja 10.9. klo 09:00-) 

- Yöpyminen Torniossa Hotelli Mustaparta jaetussa 2-hengen huoneessa 
aamiaisella (11.-12.9.) 

- Golfkierros Tornio golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sis. lounas klubilla 
(11.9. klo 12:00-) 

- Golfaavan matkajohtajan palvelut 
 

Lisähintaan  -     Majoitus 1-hengen 245€ /henkilö 
 

Matkalle on varattu 32 paikkaa! 
 

Tiedustelut ja varaukset 24.7.2020 mennessä: 

Westman Leena  puh. 040 737 1511   
leena.westman@gmail.com  

Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, s-posti ja puh. 
 

Vahvista varauksesi maksamalla matkahinta 795€ / hlö 31.7.2020 mennessä  
Karelia golfin senioritoimikunnan tilille: 

FI 72 5234 2020 0415 65 viitenumero: 10090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

GOLFKENTÄT: 
 

Santa Claus golf 
Santa Claus Golfin kenttä on rakennettu Rovaniemen oman ”tunturin” Ounasvaaran pohjoisrinteille vain 

muutaman minuutin päähän kaupungin keskustasta. Pohjoisen luonteensa omaava kenttä tarjoaa 
korkeuseroineen niin haasteita kuin mahtavia maisemia jokilaaksoon ja naapuri vaaroille. Vaikka 

korkeuseroja on, ei kenttä ole liian raskas pelattava. Tavoiteaika kierrokselle on noin neljä tuntia. Tässä 
ajassa pääsee nauttimaan paitsi mahtavista golfkokemuksista myös erinomaisen taukokioskimme palveluista: 

ja pohjoisen herkuista: Pororyynäreistä, lohileivistä tai lätyistä suolaisella tai makealla täytteellä. Hirsinen 

klubitalomme terasseineen toivottaa pelaajat tervetulleeksi kentälle ja tarjoaa mukavaa palautusta 
kierroksen jälkeen. 
 

Levi golf 
Levin 18-väyläinen golfkenttä sijaitsee upeissa luonnon muovaamissa tunturimaisemissa, kimaltelevan järven 

rannalla. Golfkentän suunnittelussa on lähdetty tavallisen klubipelaajan tarpeista ja toiveista. Vaihtelevalle ja 
laajalle kentälle tuo lisähaastetta ja näyttävyyttä sen sisälle sijoittuva Taalojärvi. 
 

Tornio golf 
Täysimittainen kenttä sijaitsee kahden valtion, Suomen ja Ruotsin, rajalla. 11 väylää Ruotsin/Haaparannan ja 

7 väylää Suomen/Tornion puolella. Suomen ja Ruotsin aikaerosta, johtuen maailman pisin HOLE IN ONE on 
mahdollinen väylällä 6. Lyönti kestää n. tunnin ja 5 sekuntia koska valtakunnan raja kulkee 6. viheriöllä. 
 

HOTELLIT: 
 

Scandic hotelli Pohjanhovi 
Legendaarinen hotelli kaikilla mukavuuksilla Rovaniemen parhaalla paikalla. Täällä nautit hyvistä unista, 

perinteisen ravintolan herkuista ja ystävällisestä palvelusta Kemijoen upeissa maisemissa. Hotelli on viihtyisä 

hengähdyspaikka Napapiirin upeissa maisemissa. Mukavat huoneet sekä kattava huonevalikoima tarjoaa 
vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen. Osassa huoneita on näkymä Kemijoelle, osassa oma parveke. 
 

Hotelli Hullu Poro 
Hotelli Hullu Porossa asut viihtyisästi Levin sydämessä. Hotellissa on 157 erikokoista, kotoisaa huonetta. 

Osassa huoneista pääset nauttimaan tunturimaisemasta parvekkeelta, osassa lämmittämään löylyt huoneen 
omassa saunassa. Majoittuessasi Hotelli Hullu Porossa huonehintaan sisältyy aina helppokäyttöinen WiFi-

yhteys. Langaton yhteys on käytössäsi kaikkialla hotellissa. 
 

Hotelli Mustaparta 
Boutique Hotel Mustaparta sijaitsee Tornion ydinkeskustassa lähellä ravintoloita, kahviloita, liikkeitä ja muita 
palveluja. Sijaintimme on loistava rajatonta kaupunkilomaa ajatellen, sillä valtakunnan rajalle on matkaa 

ainoastaan 200 metriä. Alueen suurimmat ostospaikat ovat myös lähellä; Rajalla På Gränsen 
kauppakeskukseen on matkaa 160 metriä ja Ikea HaparandaTornioon noin kilometri. 

 
 
 
 


