
P A L O H E I N Ä  G O L F I N  
O P E T U S -  J A  P E L I M A T K A  P O R T U G A L I N

Quinta da Marinhaan

"Hei olen Johanna Takala. Olen toiminut Paloheinä golfissa usean vuoden ajan ja olen kokonaisuudessaan toiminut

kahdenkymmen vuoden ajan opetusalalla,  joten pedagokista näkemystä löytyy. Pidän työstäni kovasti ja suhtaudun

siihen suurella sydämellä. Olen helposti lähestyttävä, positiivinen ja opetukseeni on helppo tulla. Minulla on vahva

halu auttaa aloittelevia golfareita kehittymään ja pääsemään omiin tavoitteisiin ja tarjota onnistumisen kokemuksia

ja uuden oppimisen tunteita. Opetusalueeni on 36-54 tasoituksen omaavat sekä vasta-aloittaneet"

"Hei, olen Joonas Eloranta, kotoisin Vihdistä. Kilpailutaustaa minulla on juniori vuosilta noin 8 vuoden ajalta ja olen

pelannut Finnish tourilla useita vuosia. Oman pelin kehittäminen on  edelleen päivittäinen tavoite ja kilpaileminen

kiinnostaa vielä. Nykyisin olen toiminut enemmän opetuksen parissa. Green card -kurssien ja yksityisopetuksen

lisäksi vastaan miesten ja senioreiden treeneistä. Minulla on intohimo auttaa kaikkia lajin parissa eteenpäin ja

olenkin saanut opastaa uusia ihmisiä golfin pariin jo kolmen kauden ajan. Opetusalueeni on 0-15 tasoitukselliset

pelaajat."
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Finnairin suorat Lennot Lissaboniin. (Sisältää

yhden matkalaukun ruumaan max 23 kg ja 8 kg

käsimatkatavaran. Jos ruumaan menee pelkkä

golfbägi, sen kuljetus on ilmainen.)

Vastaanotto lentokentällä 

Lentokenttäkujetukset 

7:n yön majoitus 2hh Onyria Quinta da Marinha

Resortissa 4* aamiaisella

5 kierrosta golfia Quinta da Marinhan kentällä

(sis. manuaalisen golfkärryn)

2h rangen käyttö ja rajaton määrä palloja

pelipäivinä

Tervetulodrinkki

Lähtöillan illallinen (sis. mineraaliveden, puoli

pulloa viiniä tai virvoitusjuoman)

HINTA SISÄLTÄÄ:

           21.10.2022    HEL – LIS     18:20 – 21:10

           28.10.2022   LIS – HEL     06:50 – 13:30

60€/bägi golfbägin kuljetus lennolla

280€/hlö yhden hengen huoneen lisämaksu

Lisäkierrokset golfia esimerkiksi Oitavoksen tai

Penha Longan kentillä

LISÄMAKSUSTA:

Suosittu opetuskohde Onyria Quinta da Marinha Resort sijaitsee noin 5 km päässä Cascaisin kaupungista ja 30 km Lissabonin lentokentältä.
Hotelli on uusittu talven 2019-20 aikana. Cascaisin kaupunki ravintoloineen ja baareineen on lähellä ja kaupungista pääsee junalla

Lissaboniin puolessa tunnissa. Lähde siis lokakuussa Quinta da Marinhaan hiomaan pelitaitojasi  ja jatkamaan golfkauttasi Paloheinän
golfopettajien kanssa. Olipa sitten tasotuksesi mikä tahansa (0-54), matkalta löytyy taitotasollesi sopiva golfpro.  

Viikon golfmatkalla on mukana 1-3 golfprota, riippuen ryhmän koosta. 
Varaukset osoitteessa www.golftailors.fi, sähköpostilla susanna@golftailors.fi tai puh. 0400 187720

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Golf Tailors Oy, Arolantie 156, 16300 ORIMATTILA, Tel: +358-40-7191519, e-mail: info@golftailors.fi, www.golftailors.fi, ALV.rek, Y-
tunnus:1793382-7, Valmismatka rekisteritunnus 1036/03/Mj. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

HINTA
1.545/HLÖ

"Hei, olen Bettiina Törmänen, Kokkolasta lähtöisin oleva golfopettaja. Golfin olen aloittanut 7 vuoden ikäisenä.

Kilpailemisen aloitin 11- vuotiaana ja pelasin aktiivisesti kymmenen vuoden ajan. Olen myös päässyt mukaan Finnish

tourille useana vuonna. Opetus toimintaa olen tehny 3 vuoden ajan Paloheinässä.  Opetusalueeni on 15-36

tasoituksen omaavat."


