
Loimijoki Golf ry järjestää 
 

GOLFMATKAN  LAPPEENRANTAAN 21. – 23.07.2017 
 
Loimijoki Golfin Klubitoimikunta järjestää kesäisen  golfmatkan Lappeenrannan seudulle, 
missä pelataan 3 golfkenttää: Imatra Golf, Holiday Club Golf ja Etelä-Saimaa Golfkenttä  
(Viipurin Golf).  Golfmatka on järjestetty LoG:n  j äsenille ja heidän seuralaisilleen ja 
pelikavereille (myös muista seuroista, samoin AlGo:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan). 
Varaus on tehty 32 osallistujalle. Osallistujia tulee olla vähintään 20, jotta matka toteutetaan. 
 
Matkan ohjelma :   
pe 21.07. klo 07.00 Lähtö Loimaan torilta, Vuorisen bussi – n. klo 07.10 Ypäjä palo- 
 aseman pysäkki – n. klo 07.40 Forssan linja-autoasema tilausliikenteen laituri – 
 n. klo 12.30 Imatra Golf   

Tee-ajat Imatra Golfin kentällä klo 13.30 alkaen – golfkierros – n. klo 19.00 lähtö 
golfkentältä – klo 19.20 saapuminen hotelliin Holiday Club Saimaa – yhteinen 
(omakustanteinen) illallinen hotellilla  (vapaaehtoinen), pöytävaraus halukkaille 
 

la 22.07. klo 07.00 alkaen aamiainen hotellissa - klo 08.15 lähtö hotellista – klo 08.20 
 Holiday Club Golf   - tee-ajat klo 09.00 alkaen – golfkierros – n. klo 15.00  
 kuljetus hotelliin –  iltaohjelma (avoin) vapaaehtoinen, ilmoitetaan myöhemmin 
 
su 23.07. klo 07.00 Aamiainen hotellissa ja huoneitten luovutus 
 klo 07.50  lähtö hotellista Etelä-Saimaa Golfin kentälle, tee-ajat klo 09.00 –  
 alkaen  - golfkierros - n. klo 15.00 lähtö golfklubilta paluumatkalle – n. klo 19.15 
 Forssa – n. klo 19.50 Loimaa. 
 
Matkanpaketin hinta:   348 € (2hh), yksin majoittuva 446 € (1hh) ja ”caddie” (ei sisällä 
  golfkierroksia) 225 € . Hinnat on laskettu 20 osallistujan mukaan.  
  Jos osallistujamäärä on yli 20, niin hinta laskee kuljetuksen osalta 
  (bussin ja kuskin kustannukset). 
   

Sisältö eo. ohjelman mukaisesti: 
-  kuljetukset: sisältää ohjelman mukaiset bussikuljetukset sekä  
-  golfkierros Imatra Golfin kentällä 
-  golfkierrosta Holiday Club Golf Saimaan kentällä 
-  golfkierros Etelä-Saimaan Golfin kentällä  
-  hotellimajoitus, 2 vrk, Holiday Club Saimaa, sisältää     

    aamiaiset, vapaan kylpylän ja kuntosalin käytön 
 

Lisätietoja:   
1) Imatra Golf; www.imatragolf.fi  
2) Holiday Club Saimaa (hotelli);  www.holidayclub.fi  
3) Holiday Club Golf;  www.holidayclub.fi/golfsaimaa 
4) Etelä-Saimaa Golfkenttä (Viipurin Golf); www.viipuringolf.fi    

 
 
 



 
 
Ilmoittautuminen ja osallistumisvarmistus 
 
 Ilmoittautumiset viimeistään to 28.06.2017 mieluiten suoraan e-maililla:  
 pasi.sillanpaa@pp1.inet.fi  
 
 Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot: 

1) nimi, 2) syntymäaika, 3) yhteystiedot: e-mail / puh. 4) golffari /”caddie”,  
5) kotiseura ja jäsennumero, 6) huonekaverin nimi / kuka vaan / 1 hh,     
7) Mistä tulee mukaan kuljetukseen (reitin varreltakin on mahdollista tulla 

mukaan)                     
 
Varauksen vahvistaminen: ennakkomaksu 80 € / hlö LoG:n golfmatkatilille  
FI69 1097 3500 1315 25 mahdollisimman pian. Osallistumispaikat täytetään 
ennakkomaksun maksamisjärjestyksessä. Maksun loppuosa tulee olla 
maksettuna em. tilille viimeistään pe 14.07.2016. 
 
 

 Bussikuljetukset: Vuorisen Liikenne, Loimaa 
  

Lisätietoja tarvittaessa: Pasi Sillanpää 
                      os.:  Ravikuja 1.A,  32200 LOIMAA 
                      gsm:  050 5529 529 
                      e-mail: pasi.sillanpaa@pp1.inet.fi   
  
 Terveisin Loimijoki Golfin  Klubitoimikunta 
 psta   Pasi 

 


