
Loimijoki Golf ry järjestää 
 

GOLFMATKAN  SÖDERTÄLJEEN 14. – 18.08.2014 
 
Golfmatka on tarkoitettu kaikille LoG:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen ja pelikavereilleen 
(myös muista seuroista) sekä  AlGo:n jäsenille. Alustava varaus 32 osallistujalle. 
 
Matkan ohjelma :   
to 14.08. klo 17.10 Lähtö Forssan linja-autoasema, tilausliikenteen laituri, Rajalan  

Liikenteen bussi 1) – n. klo 17.35 Ypäjä keskusta (jos on tulijoita) – 
n. klo 18.00 Loimaan tori - n. klo 19.00 Turun satama (matka-
lippujen jako ja majoittautuminen laivan hytteihin) 

klo 20.15    Laivamatka Turku – Tukholma (Tallink Baltic Princess),  
 Vapaa iltaohjelma, mahd. yhteisruokailu (sovitaan myöhemmin). 
   

pe 16.08. klo 05.00- Meriaamiainen laivalla 
klo 06.10 Laiva saapuu Tukholmaan. Siirtyminen Vidbynäs Golfin kentälle.    

      Golfkierros Vidbynäs Golfin South Course -kentällä 3), tee-ajat  
klo 09.00 -  

n. klo 16.00 Kuljetus Scandic Skogshöjd -hotelliin 2) ja majoittuminen hotelliin  
Yhteisruokailu hotellissa (omakustanteinen), sovitaan myöhemmin. 

 
la 17.08. klo 07.00 -  Aamiainen hotellissa 
 klo 09.45  Kuljetus Kallfors Golfin kentälle , (ajoaika n. 20min.) 

 Golfkierros Master Course 4) , tee-ajat klo 11.08 - 
n. klo 17.00   Kuljetus Scandic Skoghöjd -hotelliin  

 Iltaohjelmaa, vapaata tai yhteisruokailu (sovitaan myöhemmin).  
 
su  18.08.      klo 7.00 –       Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus 
 klo 8.45   Kuljetus  Vidbynäs Golfin kentälle (ajoaika n. 20 min.) 
    Golfkierros North Course -kenttä 3), tee-ajat alkaen klo 10.00 -  
 n. klo 16.30     Kuljetus Tukholman satamaan  
 klo 19.30         Laivamatka Tukholma - Turku (Tallink Galaxy), yhteisruokailu  
    (omakustanteinen) sovitaan myöhemmin 
 
ma 19.08 klo 07.00     Laiva saapuu Turkuun, paluukuljetus samaa reittiä takaisin  

   Loimaalle ja Forssaan 
 
Matkanpaketin hinta:    415 € (2hh ja hytti), yksin majoittuva 510 € ( 1hh ja hytti) 

sisältö eo. ohjelman mukaisesti: 
-  kuljetukset: sisältää ohjelman mukaiset bussikuljetukset sekä  
   laivamatkat Tku – Sto – Tku 2 hengen B-hyteissä  
-  meriaamiainen pe 16.08. laivalla  
-  2 golfkierrosta Vidbynäs Golfin kentillä (South ja North) 
-  1 golfkierros Kallfors Golf in kentällä  
-  hotellimajoitus, 2vrk, Scandic Skogshöjd –hotellissa (2hh)  
   Södertäljessä, sisältää aamiaiset, 
”Caddiet” (ei golffaavat)   hinta on  240 € 
(ei sisällä golf kierroksia) 



Matkan järjestäjä on laskenut pakettihinnan 30 osallistujan mukaan. Jos 
matkalle osallistuu esim. 24 henkilöä, matkan hinta nousee 20 €. 
 
Lisämaksusta:     
-   buffetillallinen laivalla 33,00 € 
-  aamiainen laivalla 10,50 €  
-   hotellin spa –osasto 50 kr = n. 5,50 € 
-   muut mahdolliset yhteisruokailut  

Lisätietoja:   
1) Rajalan Liikenteen turistibussibussi,  
2) Scandic Skogshöjd – hotelli Södertälje ; kts. helpoimmin Googlesta: 

Scandic Skogshöjd  
3) Vidbynäs Golf Club, www.vidbynasgolf.se  
4) Kallfors Golf Club; www.kallfors.com    

 
Ilmoittuminen ja osallistumisvarmistus  
 

Ilmoittautumiset viimeistään ti 08.07.2014 ja ennakkomaksut  välittömästi. 
Ilmoittautumiset mielellään suoraan e-maililla: pasi.sillanpaa@pp1.inet.fi (tai  
puhelimella 050-5529 529.) 

 
 Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:  

1) nimi, 2) syntymä aika, 3) yhteystiedot: e-mail / puh., 4 ) golffari (hcp)/  
ei golffaa, 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 € /henkilö Gofmatkatilille Nordea 
Loimaa FI69 1097 3500 1315 25 välittömästi.  Osallistumispaikat täytetään 
varauksen vahvistamisjärjestyksessä. Maksun loppuosa tulee olla maksettuna 
em. tilille viimeistään 14.07.2014.  

 
Muuta Osallistujien tulee tarvittaessa voida todistaa henkilöllisyytensä !!! 
 

Laivamatkajärjestelyt: Matkapojat Oy.  
 Bussikuljetukset: Rajalan Liikenne Oy, Forssa. 
  

Lisätietoja tarvittaessa: Pasi Sillanpää 
                      os.:  Ravikuja 1.A,  32200 LOIMAA 
                      gsm:  +358 50 5529 529 
                      e-mail: pasi.sillanpaa@pp1.inet.fi   
  
 Terveisin Loimijoki Golfin  psta   Pasi 
 


