
PULA GOLF RESORT
MALLORCA

Finnairin lennot  Helsink i - Mallorca - Helsink i 
lent okent t äkuljet ukset  kohteessa

Majoit us 7 vrk  Pula Golf  Resor t  *  *  *  *  
aam iainen ja 2 x päiväll inen 

Rajat on golf  Pula Golf in kent älle 
etukäteen varatut tiiajat

Pro Ar i Kosken m at kapalvelut  sekä golfk l in ikat  
t eem oit t ain rangella ja palloineen neljänä päivänä 

Kaunis Pula Golf  Resor t  on 
viihtyisä ja kompakti golfkokon-
aisuus, joka sijaitsee historiallisen 
ja idyllisen Son Serveran kalasta-
jakylän lähellä, Mallorcan saaren 
itäosassa. Matkaa rannalle on 
vain muutama kilometri.

Hotellin ja golfklubin tilat sijaitse-
vat vanhassa linnassa (1581), ja 
golfkenttä on heti niiden vieressä. 
Hotellin huoneet ovat yksilöllisiä, 
viehättäviä sekä tilavia.  

Pelin jälkeen voit rentoutua 
hotellin Spa-osaston altaissa tai 
hoidoissa sekä ravintola tarjoaa 
paikallisia makunautintoja.  

Pula Resor t issa naut it  lom ast a 
varm ast i!

TSGA:n opetus- ja pelimatka
29.9. - 6.10.2021

1495? /  henkilö /  huoneessa kahdelle
- huone yhdelle +315? /  hlö / 7vrk 
- l isäm at kat avara (bägi) lennoilla meno-paluu +50?
- lisä green fee Golf  Son Servera +78? / hlö 

 1495? /  hlö /  2hh



Ari ja Teemu toimivat Löfkulla Golfissa ja Ari 
toimii prona myös Linna Golfissa.

"Jokainen meistä on yksilö ja tähän nojaten 
pyrimme jokaiselle löytämään  juuri hänelle 
sopivan tavan oppia, harjoitella ja kehittyä 
itselle asetettujen tavoitteiden mukaan."

Tervet uloa viiht ym ään, naut t im aan ja 
oppim aan Mallorcalle!

 Pro Ar i Kosk i             Pro Teem u Sall inen

GOLFMATKAT VERKKOKAUPASTA 24/7 >> www.golfpassi.fi

Tavoitat  meidät  arkisin klo 9-16  ? 03 5151 007  ? toimisto@golfpassi.fi

Tupurlant ie 7, 38420 Sastamala  ? Valtuutet tu matkanjärjestäjä 763/09/Mj. 

Tiiajat  & opetus:
29.9. klo 14:03 Pula Golf
30.9. klo 11:39 Pula Golf
1.10. klo 11:03 Pula Golf
2.10. klo 10:36 Pula Golf
3.10. klo 09:42 Pula Golf4.10. vapaa tai Son Servera Golf5.10. klo 10:18 Pula Golf

Lisämaksusta on mahdollista pelata Golf Son  Servera +78?

Golfklinikat  (4 kpl) 
sisältyvät matkaan 

ja  ne koostuvat eri teemoista.Kuten bunkkeri, avaukset, 
putt i & lähipeli. 

Golfkent tä  & opetus /  Pula Golf

Pula Golf perustettu vuonna 1995, ja José María Olazábal suunnitteli sen kokonaan 
uudestaan 2004?2006 kansainvälisen ja ammattimaisen golfin vaatimusten 
täyttäväksi golfkentäksi. Tämän jälkeen kenttä on myös isännöinyt  
ammatt ilaiskilpailuja.

Kenttä on mukavan avara ja pallo pysyy pelissä. Useat kumpareet, rohkeasti 
muodoillut hiekkaesteet, korotetut  viheriöt  sekä vesiesteet tuovat sekä haastetta 
että lisäävät  upeasti kentän näyttävyyttä.  Kentän korkeuserot ovat maltilliset ja se 
on helposti käveltävissä.
Pula Golf tarjoaa erittäin laajat  ja laadukkaat  harjoitusalueet , joten se on myös 
suosittu koulutus- ja harjoituskohde. 

Matkalla rangeohjauksen lisäksi Pro pelaa ryhmien mukana antaen vinkkejä 
pelistrategiaan ja paremman tuloksen tekemiseen. Päivittäin on myös luvassa 
erilaisia kilpailuja palkintoineen!

Hotelli /  Pula Golf Resort  ****

Pieni ja idyllinen hotelli tarjoaa golfarille kaiken oleellisen.  Vuonna 1581 
rakennettu  idyllinen pieni linna on varustettu nykypäivän vaat imukset   
täyttävillä palveluilla. 

Rakennus toimii sekä osittain majoitustiloina että klubitalona. Majoitustiloja löytyy 
lisää aivan ykköstiin läheltä.  Huoneet ovat erit täin t ilavia ja Välimeren tyyliin 
sisustettu. Pelin jälkeen voit nauttia Spa-alueen palveluista mm. lämmitetyssä 
uima-altaassa tai porealtaassa. 

Huoneita: 46  (40-55m2)
Huoneissa: Suihku tai kylpyamme suihkulla, TV, ilmastointi, hiustenkuivain, wifi, minibaari
Ravintolat : Ravintola, baari/kahvila
Muuta: Spa, kylpylähoitoja, sauna, uima-allas (ulkona ja sisällä), huonepalvelu
Lähin kaupunki/kylä: Son Servera 5 km, Cala Millor 7 km, Palma 60 km
Lähin golfkent tä: Pula Golf hotellin yhteydessä
Muut golfkentät : Son Servera 5 km, Canyamel 8 km, Capdepera 11 km, Alcanada 44 km 
Lentokent tä: Palma Mallorca 60 km
Ranta: 5 km

KATSO VIDEO KOHTEESTA>> KLIKKAA TÄSTÄ

Lennot  > meno

ke 29.9.2021 

Helsinki 

05:55  

Palma, Mallorca

08:55  

Lennot  < paluu

ke 6.10.2021 

Palma, Mallorca

09:55 

Helsinki

14:05

https://www.golfsonservera.com/
https://www.golfsonservera.com/
https://www.golfsonservera.com/
https://www.pulagolf.com/EN/accommodation.html
https://www.pulagolf.com/EN/accommodation.html
https://www.youtube.com/watch?v=LL8ukg9_C0k

	Pula Golf Resort - TSGA Golf Academy 29.9. - 6.10.2021
	Page 1
	Page 2


