
 

 

LÄHDE YLÄ-SAVON GOLF SENIOREIDEN KEVÄISELLE 
PELIMATKALLE SAARENMAALLE 

 

Matkakohde  TALLINNA - SAARENMAA 
 

Ajankohta   2.-5.5.2019 
 

Kesto   4 päivää (torstai - sunnuntai) 
   

Matkan hinta  475€ / hlö 

Hinta ilman golfia 295€ / hlö 
 

Hintaan sisältyy -    Laadukas bussikuljetus Iisalmi - Helsinki, Tallinna – Kuressaar – 
                                           Tallinna, Helsinki – Iisalmi (bussi ryhmänne käytössä) 

- Laivamatka Helsinki – Tallinna Tallink M/S Silja Europalla 2.5.2019 
klo 18:30- (yöpyminen laivalla) B2-hengen hytissä  

- Päivällinen laivalla seisovasta pöydästä sis. ruokajuomat (2.5.2019) 
- Aamiainen laivalla seisovasta pöydästä (3.5.2019) 
- Golfkierros Estonia Golf & Country Klubilla (3.5.2019) 
- Meno-paluu bussi/lauttamatka Saarenmaalle 
- 2 Yön majoitus Kuressaaressa Kylpylähotelli Rüütlissä jaetussa 2-

hengen aamiaisella (3.-5.5.2019) 
- Vesikeskuksen käyttö sen ollessa auki 
- 2 kierrosta Golfia Saare golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla (4.5. 

ja 5.5.2019)  
- Laivamatka Tallinna – Helsinki M/S Megastarilla kansipaikoin 

5.5.2019 klo 19:30-21:30 
- Päivällinen laivalla sis. ruokajuomat 

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin ylläolevat palvelut 
- Majoitus 1-hengen huoneessa ja hytissä 85€ /henkilö 

 

Matkalle varattu 40 paikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 

Tiedustelut ja VARAUKSET 31.3.2019 mennessä:  

Launonen Hannu  puh. 050-2661   
hannu@meili.fi 
tai 

Petteri Antikainen  puh. 040 127 4063   

petteri@ykkosmatkat.fi  
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SAAREMAA 
Viron suurin ja kolmanneksi suurin saari aiheuttavat riippuvuuden: kesälomaa on parasta viettää 
Manner-Viroon verrattuna aivan erilaisissa maisemissa ja vaikka matkailutilalla, talvisin taas voisi 
nauttia kylpylöiden tarjoamista hoidoista. Saarenmaan ja Muhun saaren kasvusto ja eläimistö on 
miedon ilmaston ja kalkkipitoisen maan ansiosta melko runsasta. Luonnonharrastajia odottavat 
luontopolut Viidumäen luonnonsuojelualueella ja satojen muuttolintujen ja villien orkideoiden 
valtakunta – Vilsandin kansallispuisto. 
 

KENTÄT 
ESTONIA GOLF&COUNTRY CLUB  
Tallinnasta vain 25 km etäisyydellä sijaitseva Estonian Golf & Country Club on 27-väyläinen kenttä, 
jossa on aarniometsään rakennettu Sea course ja kalkkikivitasangolle katajien ja entisöityjen 
kiviaitojen väliin rakennettu Stone course, jotka eivät jätä kylmäksi yhtäkään todellista golfaajaa. 
Kallion reunalla sijaitsevaa riihtä muistuttava kerhorakennus on viimeistelty lehtikuusilaudoilla, 
epätavallisen suuri harjakatto vaikuttaa kevyeltä ja voimakkaalta, historian ja perinteiden henki on 
aistittavissa. 
 

SAARE GOLF 
Lassi Pekka Tilanderin suunnittelema sijaitsee aivan Kuressaaren kaupungin tuntumassa. 18-
reikäisen kentän par 72. Kenttä suunnitellun lähtökohtana on ollut luoda Championship tasoinen 
kenttä, joka sopii kaiken tasoisille pelaajille. Kenttä myötäilee Saarenmaa ainutlaatuista luontoa.   
Kentällä on nykyään sama omistaja kuin Pärnu upealla Pärnu Bay Golfilla. 
 
Hotellit: 
KYLPYLÄHOTELLI RÜÜTLI 
Saaremaa Spa Hotelli Rüütli on ihanteellinen lomakohde, tarjoten erilaisia ajanvietto- ja 
rentoutumismahdollisuuksia niin nuorille kuin aikuisille. Kun vanhemmat rentoutuvat nauttien 
kylpylähoitoja, voivat lapset viettää aikaa leikkihuoneessa tai vesikeskuksessa. 
Huoneet 
Standardihuoneet ovat Kuressaaren puutarhakaupunki näkymällä. Huoneet ovat klassisesti 
sisustettuja, mukavia ja tilavaa.  Kaikissa huoneissa on terassi tai parveke. 
 

Tiedustelut ja VARAUKSET 31.3.2019 mennessä:  

Launonen Hannu  puh. 050-2661   
hannu@meili.fi 
tai 

Petteri Antikainen  puh. 040 127 4063   

petteri@ykkosmatkat.fi  
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