
 

 

LÄHDE YLÄ-SAVO GOLF SENIORIEN PELIMATKALLE: 

GOLFIA KOLMESSA MAASSA 
 

Tällä matkalla majoitumme yhdessä hyvätasoissa hotellissa Portorozissa ja pelaamme golfia 
kolmessa maassa. Slovenia lisäksi kierrokset Italiassa ja Kroatiassa. Kaikki kentät sijaitsevat alle 
tunnin ajomatkojen päässä majoituksesta ja matkalla näemme kauniita maisemia.  
 

Matkakohde  Slovenia – GOLFIA KOLMESSA MAASSA    
 

Ajankohta  6 päivää 4.-9.9.2019 (ke – ma) 
 

Hinnat  1.295€ /hlö 

Hinta ilman golfia 995€ /hlö 
 

Hintaan sisältyy -    Lentomatka Kuopio - Helsinki – Ljubjana – Helsinki – Kuopio 
     Finnairin reittilennoilla 
- Golfbägin kuljetus lennoilla 
- Lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa  
- 5 yön majoitus Portorozissa GRAND Hotell PORTOROZ**** 

jaetussa 2-hengen huoneessa buffet aamiaisella  
- Päivällinen hotellin ravintolassa 5 iltana 
- Golfkierros Sloveniassa Golf Lipica (2 x 9 reikää = kierros) 

valmiiksi varatuilla lähtöajoilla 
- Golfkierros Italiassa Golf Club Trieste (1 x 18 reikää) valmiiksi 

varatuilla lähtöajoilla 
- Golfkierros Kroatiassa Golf Club Adriatic (Savudrija 1 x 18 reikää) 

valmiiksi varatuilla lähtöajoilla  
- Kuljetukset Golfkentille ja takaisin pelipäivinä 
- Golfaavan matkanjohtajan palvelut  

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin ylläolevat palvelut 
- 1-hengen huone 120€ / hlö  
- Ruokajuomat päivälliselle 
- Lisägolf Kroatiassa Adriatic golfissa  

 
 
Alustava lentoaikataulu: 

Kuopio – Helsinki AY380 4.9.2019 klo 07:15 – 08:00 

Helsinki – Ljubljana AY1201 4.9.2019 klo 08:40 – 10:20 
Ljubljana – Helsinki AY1202 9.9.2019 klo 19:10 – 22:45 

Helsinki – Kuopio AY379 9.9.2019 klo 23:40 – 00:25+1 
 

Matkalle varattu 16 paikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 

Tiedustelut ja VARAUKSET:  

Launonen Hannu puh. 050-2661 tai Petteri Antikainen puh. 040 127 4063 

hannu@meili.fi        petteri@ykkosmatkat.fi   
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Slovenia sijaitsee keskellä Euroopan sydäntä. Vain kahden tunnin lentomatkan päässä Helsingistä. 
Tässä pienessä vihreässä (20,273 km2) maassa on noin 2 miljoonaa asukasta ja on ainut Euroopan 
maa, jossa yhdistyvät Alppien ja Välimeren maisemat. Katsoessa yhteen suuntaa näet 
merimaiseman ja toisessa suunnassa katseesi osuus korkeisiin vuoriin. Maan hintataso on vielä 
edullinen ja palvelu on ystävällistä. Sloveniassa on golfkenttiä 11 kappaletta.    
 

Portoroz: 
Tässä Slovenian idyllisessä rantakohteessa on tarjolla kaikkea mitä onnistuneeseen lomaan 
tarvitaan. Life Class 6. hotellin kokonaisuus tarjoaa kaikki palvelut saman korttelin sisällä. Majoitus 
tasokkaassa 4 tähden hotellissa rannan tuntumassa. Käytössänne on kylpyläosasto, Thai 
hoito-osasto, kauneuskeskus sekä hoito-osasto, joissa on tarjolla monia erilaisia 
kylpylähoitoja.  Lisäksi olemme koonneet teille monipuolisen retkivalikoiman, josta kaikille löytyy 
varmasti oma suosikki. Lähde mukaamme Välimeren parhaaseen lomakohteeseen Portoroziin 
nauttimaan Adrian meren terveellisestä ilmastosta!  
 

Hotellitiedot: 

Grand Hotel Portoroz**** superior 
Hotelli sijaitsee aivan Portorozin ydin keskusta meren rannalla. Elegantisti uudistetut huoneet on 
sisustetut alueen suolan huuhdonnan ja Piran historiaan mukaillen. Hotellilla on oma, yksityinen 
ranta-alue ja aurinkoterassi. Hotellissa voimme nauttia ystävällisistä ja rennosta Välimeren 
perinteisestä palvelusta. Hotellista on suora yhteys Therme & Wellness LifeClass Portoroziin ja sen 
palveluihin. Huoneet: Nykyaikaisesti ja ajatuksella sisustuissa huoneissa on ilmastointi, 
tallelokero, LCD TV, minibar sekä suihku/allas ja WC. 
Hotellin asiakkaina meillä on vapaa sisäänpääsy: Hotellin järjestämiin ohjelmiin (viihde ja virkistys), 
Prehistoric Sea altaille, lämpimille merivesialtaille, Riviera Casinolle sekä Portoroz Grand kasinolle.  
www.lifeclass.net 
 

Golfkentät: 
Lipican golfkenttä sijaitsee tyypillisessä Slovenian maaseudun rauhassa vuosisatojen vanhojen 
tammi- ja limepuiden katveessa. Kenttä on Slovenia ainut ympärivuotinen golfkenttä. Kentän on 
suunnitellut 1989 Donald Harradine. Kenttä on 9 reikäinen, kaksi driving rangea ja kaksi 
harjoitusgreeniä. Pisinväylä on 497 metriä. Samalla aluella on kuuluissa hevostila (Lipica Stud 
Farm). Täällä kasvatetaan maailmankuuluisia Lipizzaner hevosia. Kentän par 73. Pituus: keltaisilta 
6225 m ja punasilta 5496 m. Pilvettömällä säällä tietyille väylille näkyy Alppien lumiset huiput. 
www.lipica.org 
 

Trieste golf sijaitsee Italian puolella ja on alueen vanhin kenttä – perustettu jo 1954. Kenttä sopii 
kaiken tasoisille golfareille. Kenttä sijaitsee 350 metrin korkeudessa ja siltä on hienot näkymät 
Triesten lahdelle. kenttä on 18 reikäinen ja par 70. Keltasilta 5575. Punasilta 4964 m. 
www.golfclubtrieste.net 
  

Golf Club Adriatic (Savudrija) on Kroatian puolella Istrian niemimaalla. Kenttä on avattu 2009 ja 
sijaitsee Kempiski hotellin vieressä. Tämä 18 reikäinen on par 72. Klubilta on kauniit näkymät 
Italiaan, Sloveniaa sekä Alppien korkeimmat huiput saattavat näkyä kirkkaalla säällä. Kentän pituus 
keltaisilta 5603 m ja punaisilta 4706 m. www.golf-adriatic.com 
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