
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matkan sisältö: 

 Norwegianin suorat reittilennot  

Helsinki – Alicante – Helsinki 

 Majoitus Mar Menor Residences * * * * 

yhden makuuhuoneen huoneistossa kahdelle 

 Aamiaiset klubitalolla 

 Etukäteen varatut tiiajat 

 5 x green fee Mar Menorin neljälle eri kentälle 
(2 x Mar Menor, 1x La Torre, 

 1x Saurines, 1x Hacienda Riquelme)  

 
 

27.3.-3.4.2016 

Mar Menor Golf Resort sijaitsee Costa Cálidan rannikolla Murciassa, 

tunnin ajomatkan päässä Alicanten lentokentältä. Resort koostuu kuu-
desta golfkentästä, viiden tähden hotellista sekä tasokkaista lomahuo-
neistoista. 
 
Huoneistot sijaitsevat Mar Menorin nimikkokentän alueella. Ravintolat ja 
kauppa ovat lähettyvillä ja alueen muille golfkentille on vain lyhyt ajo-
matka. Huoneistot tarjoavat erinomaiset puitteet golflomaan ja niissä on 
oma terassi tai parveke. Alueen parhaimmat hiekkarannat sijaitsevat 
lyhyen ajomatkan päässä ja myös uima-allas on käytettävissä (ei läm-
mitetty). 

Huoneistoja   145 
 

Huoneistoissa  keittiö, WC (2-3mh:n huoneistoissa 2 wc:tä / 
kylpyhuonetta), puhelin, oleskelualue, kylpyhuone 
(kylpyamme vain 2-3mh:n huoneistoissa), satelliit-
ti-TV, parveke/terassi, lämmitys, ilmastointi, mak-
suton wifi, liesi, uuni, jääkaappi, mikroaaltouuni, 
kahvin-/teenkeitin, pyykinpesukone 
 

Lähin golfkenttä  Mar Menor huoneistojen yhteydessä, La Torre  
15 min, Saurines 15 min, H. Riquelme 15 min, 
El Valle 30 min, Alhama 45 min 
 

Lentokentät  Alicante 99 km, Murcia 14 km 
 

Ranta  Euroopan suurin suolaisen veden laguuni 
Mar Menor 7 km 

 
>> www.theresidences.marmenorresort.com/ 

Mar Menor Residences  

 

Monipuolinen golfkokonaisuus Murciassa! 

GOLFMATKA – Mar Menor 
> Syyslomalla Espanjaan, 7 vrk 

 

14.- 21.10.2017 
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Menolento  /  la 14.10.2017 

 Helsinki Alicante  

 14:15 17:40  

 Paluulento  /  la 21.10.2017 

  Alicante Helsinki  

  18:25  23:35   

 Huoneisto yhdelle + 240 € / 7 vrk 

 Bägin kuljetus lennolla + 70€ / bägi / meno-paluu 

 Aamiaisen vaihto hotellin buffet aamiaiseen 
+60 € / 7 vrk 

 Vuokra-auto lomanne ajaksi: 
* VW-Polo tai vastaava 170 € / 7 vrk 
* Renault Megane tai vastaava 215 € / 7 vrk 
(sis. kaksi kuljettajaa ja omavastuuvakuutuksen vä-
hennyksen) 
 

 Kysy halutessasi myös majoitusta kahden makuu-
huoneen huoneistossa! 
 

Lisämaksusta: 

Mar Menor Golf Resortin ja IRM Golf Experiencen hallin-
noimat kuusi golfkenttää on suunnitellut Jack Nicklaus. Yh-
dessä kentät muodostavat mielenkiintoisen ja sopivan haas-
tavan kokonaisuuden. Matkalla pelataan 4 eri kentällä. 
 

Huoneistojen yhteydessä toimiva Mar Menorin (par 72) 
golfkenttä vaatii tarkkuutta lähestymisissä, sillä greenit ovat 
monin paikoin vesiesteiden ja bunkkereiden suojissa. 
 

Saurines (par 72) tarjoaa kumpuilevia väyliä ja hiekka-
dyynejä. 
 

Dramaatisen Hacienda Riquelmen (par 72) monitasoiset 
greenit tekevät lähestymislyönnit haasteellisiksi.   
La Torre (par 68) kumpuilevine väylineen ja hiekkadyynei-
neen täydentävät matkan golfantia ja tuovat unohtumatto-
mia golfhetkiä lomallesi. Kaikki kentät ovat käveltävissä. 

Hinta 1050 € / hlö 1 mh:n huoneistossa kahdelle 

>>  www.golf.marmenorresort.com/en/campo 

 

Lennot 

Lennot ovat Norwegian-lentoyhtiön suorat reittilennot 
Helsingistä Alicanteen.   
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara 
(max. 20kg) sekä käsimatkatavara (max. 10kg). 
Golfbägin kuljetus (max. 20kg) lennoilla lisämaksusta. 
 
Matkan aikana on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu. 
 

Mar Menor Golf Resort 6 x18 reikää 

Etukäteen varatut tiiajat:  
 

15/10 - La Torre klo 10:42 
16/10 – Mar Menor klo 08:09 
17/10 – Mar Menor klo 08:36 
18/10 – vapaa golfista 
19/10 – Hacienda Riquelma 09:48 
20/10 – Saurines 09:12 
 
 

Ilmoittaudu heti mukaan,  
tarjolla on kolme 

huoneistoa nopeimmille! 
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