JYVÄS-GOLFIN SENIOREIDEN KEVÄÄN 2018 PELIMATKA TALLINNAAN
Senioritoimikunta järjestää jälleen toukokuussa 7. – 10.5.2018 perinteisen pelimatkan Tallinnaan, jossa tällä
kertaa kohteena on jo meille entuudestaan tuttu ja erinomaiseksi todettu Estonian Golf & Country Club.
Matkan hinta on 280 € tai 290 €, jos pelaat tulopäivänä 9r Estonian Golf & Country Clubin Stone Course
kentällä ja edellyttäen, että osallistujia matkalle on bussillinen eli vähintään 48 pelaajaa. Ei-pelaavien
henkilöiden matkan hinta on 180 € ja heitä voidaan ottaa mukaan vain, mikäli pelaavia ei ilmoittaudu riittävästi.
Yhden hengen huonelisä on 85 €.
Hinta sisältää hovikuljettajamme Jari Hämäläisen bussikuljetukset sekä kotimaassa että Virossa, laivamatkat
Helsinki – Tallinna - Helsinki, kaksi kierrosta golfia Estonian Golf & Country Clubin (http://www.egcc.ee/en/)
Sea Course kentällä, saapumispäivänä halukkaille 9 reiän kierroksen Estonian Golf & Country Clubin Stone
Course kentällä sekä majoittumiset ja aamiaiset yhteensä kolme yötä kahden hengen huoneissa hotelli
Metropolissa (http://www.metropol.ee/fi/). Hotellilta kentälle on noin puolen tunnin ajomatka.
Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai virallinen EU-henkilötodistus. Lisäksi suosittelemme oman
matkavakuutuksen ottamista.
Ilmoittautuminen 8.1. 2018 klo 10 lähtien sähköpostitse osoitteella heikkikarhusaari@gmail.com tai
puhelimella 040 502 8913. Ilmoittautuessa on mainittava syntymäaika, kotiosoite ja pelitasoitus sekä mikäli
mahdollista huonetoveri tai toivomus yhden hengen huoneesta. Lisäksi tulee ilmoittaa, aiotko pelata
tulopäivänä 9r Stone Course kentällä.
Maksut suoritetaan JG:n senioreiden tilille Säästöpankki Optiaan tilinumero FI4646000010010581
Erä I

eräpäivä 30.1.

100 € (2hh)
185 € (1hh)

Erä II

eräpäivä 20.3.

180 € tai
190 €, jos pelaat tulopäivänä 9r Stone Course kentällä
80 € (ei pelaavat seuralaiset)

Maksun suorittaminen eräpäivään mennessä varmistaa osallistumisen. Maksun voi suorittaa myös
kokonaisuudessaan ensimmäisenä eräpäivänä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten olemalla
nopea varmistat pääsysi mukaan.
Tarkemmat tiedot bussin lähtö- ja paluuajasta sekä paikasta ilmoitetaan myöhemmin. Lautta M/S VIKING
XPRS lähtee Helsingin Katajanokalta 7.5. klo 10:30 ja saapuu Tallinnaan klo 13:00. Takaisin M/S MEGASTAR
lähtee Tallinnasta torstaina klo 13:30 ja saapuu Helsinkiin klo 15:30. Sippulaan saavutaan arviolta klo 20-21.
Laivamatkan ja majoituksen osalta vastuullisena matkanjärjestäjänä on yhteistyökumppanimme Matkapojat
Oy.
Lisätietoja matkasta antavat matkan johtajana toimiva senioritoimikunnan puheenjohtaja Roope Nieminen
roope.nieminen@gmail.com tai puhelin 050 564 9003 sekä Heikki Karhusaari heikkikarhusaari@gmail.com tai
puhelin 040 502 8913.

