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JG:N SENIOREIDEN PERINTEINEN PELIMATKA VIROON 1.9. – 4.9.2020
Senioritoimikunnan järjestämälle perinteiselle Viron pelimatkalle Pärnuun on nyt mahdollisuus osallistua myös,
ei ‐senioreilla sekä seuran ulkopuolisilla golffareilla. Pärnussa pelaamme ensimmäisenä päivänä White Beach
Golf kentän [www.wbg.ee/fi] ja toisena päivänä Pärnu Bay Golf Links kentän [www.gogolf.fi/parnubay].
Lisätietoja matkasta antavat matkanjohtajamme Heikki Karhusaari mp. 040 502 8913 heikkikarhusaari@gmail.com
ja/tai Eira Lemetyinen eira.lemetyinen@kolumbus.fi, mp. 050 35 55 136.

MATKAN HINTA





Matkan hinta on 330 € [edellyttäen että matkalle lähtee 44 pelaajaa]
Ei ‐pelaavien henkilöiden matkan hinta on 225 € (heitä voidaan ottaa mukaan vain, mikäli pelaavia ei ilmoittaudu
riittävästi)

Yhden hengen huonelisä kolmelta vuorokaudelta on 77 euroa.

Hinta sisältää:
−
−
−
−

bussikuljetukset sekä kotimaassa että Virossa
laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
yhden kierroksen golfia White Beach Golfin ja Pärnu Bay Golf Linksin kentällä
majoituksen (3 yötä) valinnan mukaan kahden tai yhden hengen huoneissa Estonia Medical Spa Hotelissa
(sis. aamiaiset ja kylpylänkäytön)

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen sähköpostitse heikkikarhusaari@gmail.com tai puhelimella 040 502 8913. Ilmoittau‐
tuessa on mainittava syntymäaika ja pelitasoitus sekä mikäli mahdollista, huonetoveri. Vapaita paikkoja
on jäljellä 7, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, olemalla nopea varmistat pääsysi mukaan.
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli matkalle ilmoittautunut henkilö peruuttaa mukaan tulonsa ennen viimeistä
eräpäivää [31.7.2020], hän ei luonnollisestikaan joudu maksamaan matkan hintaa.
Määräajan jälkeen peruutukset vain pätevällä syyllä [esim. lääkärintodistus]. Jos peruutus tapahtuu maksuajan jälkeen ja varapaikoilla
on henkilöitä, luovutetaan paikka seuraavana jonossa olevalle. Mikäli tilalle ei saada toista henkilöä, peritään peruuttaneelta kaikki ne
kustannukset mitkä toimikunta on siihen mennessä joutunut maksamaan tai jotka tullaan toimi‐kunnalta perimään. Tämä riippuu retken
kohteen toimintatavoista, joihin toimikunta ei voi vaikuttaa.

OSALLISTUMISMAKSUN ERÄPÄIVÄT
Maksu suoritetaan JG:n senioreiden tilille Nordeaan, tilinumero FI21 1799 3000 0046 94.
Erä 1 eräpäivä ilm.yhteydessä

100 euroa
177 euroa

(2hh)
(1hh)

Erä 2 eräpäivä 31.7.2020

230 euroa
125 euroa (ei pelaava)

Maksun suorittaminen eräpäivään mennessä varmistaa osallistumisen. Maksun voi suorittaa myös
kokonaisuudessaan ensimmäisenä eräpäivänä.
Tarkempi matkaohjelma ja aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi
tai virallinen EU‐henkilötodistus. Lisäksi suosittelemme oman matkavakuutuksen ottamista.

TERVETULOA MUKAAN SYKSYN PELIMATKALLE PÄRNUUN!

