
Loimijoki Golf ry järjestää 
 

GOLFMATKAN  TARTTOON 14. – 16.08.2015 
 

Golfmatka on tarkoitettu kaikille LoG:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen ja pelikavereille 

(myös muista seuroista) sekä AlGo:n jäsenille. Varaus on tehty 32 osallistujalle. Osallistujia 

tulee olla vähintäin 20, jotta matka toteutetaan. 

 

Matkan ohjelma :   
pe 14.08. klo 03.45 Lähtö Loimaan torilta, Matka-Viitalan bussi 1) – n. klo 04.05 Ypäjä 

  paloaseman pysäkki – n. klo 04.30 Forssan linja-autoasema tilaus-

  liikenteen laituri – n. klo 6.15 Helsingin satama  

klo 07.30    Laivamatka Helsinki  – Tallinna (Tallink), Shuttle buffet-aamiainen.  

klo 09.30 Laiva saapuu Tallinnaan. Siirtyminen Niitvälja Golfin kentälle 2) -  

 tee –ajat klo 11.40 alkaen (18 reikää Niitvälja Golf) 

n. klo 17.30 Lähtö Niitväljasta, - n. klo 20.30 saapuminen Tarttoon, 

 majoittautuminen, Hotelli London 4) , omakustanteinen illallinen 

   

la 15.08.  Aamiainen hotellissa 

klo 08.15 Lähtö hotellista Otepää Golfin kentälle 3) (40 km / 1 tunti, 

 tietyövaraus huomioitu), tee-ajat klo 10. 00 – alkaen  

 (18 reikää Otepää Golf)  

n. klo 16.15 Kuljetus Hotelli Londoniin 

klo 18.00 Opastettu kävelykierros Tarton vanhassa keskustaan (1-1½ t) on  

 vapaaehtoinen, hinta n. 5-10 €. Kierroksen jälkeen yhteisruokailu 

  hotellin ravintola ”Polpossa” (omakustanteinen) 

 

su 16.08.   Aamiainen hotellissa ja huoneitten luovutus 

 klo 07.30  Lähtö hotellista Otepää Golfin kentälle , tee-ajat klo 09.00 – alkaen 

  (18 reikää Otepää Golf) 

n. klo 15.00   Lähtö Otepäästä Tallinnaan, Tallinnan satamassa n. klo 18.15 

klo 19.30  Laivamatka Tallinna – Helsinki,  

klo 21.30 Laiva saapuu Helsinkiin, paluukuljetus samaa reittiä Forssaan ja 

  Loimaalle. 

 

 

Matkanpaketin hinta:    410 € (2hh), yksin majoittuva 480 € (1hh) ja ”caddie” (ei sisällä 

  golfkierroksia) 290 . Hinnat on laskettu 24 osallistujan mukaan.  

  Jos osallistujamäärä on vain 20, niin hinta korottuu 20 €:lla ja  

  32 osallistujalla alle 400 €:n. 

   

Sisältö eo. ohjelman mukaisesti: 

-  kuljetukset: sisältää ohjelman mukaiset bussikuljetukset sekä  

   laivamatkat Helsinkiki - Tallinna – Helsinki, kansipaikat 

-  Shuttle buffetaamiainen pe 14.08. laivalla  

-  Shuttle buffetillallinen su 16.08. laivalla 

-  1 golfkierros Niitvälja Golfin kentällä 

-  2 golfkierrosta Otepää Golfin kentällä  

-  hotellimajoitus, 2 vrk, Hotelli London, Tartto, sisältää aamiaiset  



 

Lisämaksusta:     

-   Opastettu (suomenkielinen) kävelykierros Tarton vanhaan historialliseen 

keskustaan, kun osallistujia on 10, on hinta 10 € ja 20 osallistujalla hinta on 5 €. 

 

Lisätietoja:   

1) Matka-Viitalan turistibussi, Volvo 9700 (vm. 2007 tai 2008)  

2) Niitvälja Golf: www.niitvaljagolf.ee 

3) Otepää Golf: www.otepaagolf.com  

4) Hotel London, Tartto: kts. helpoimmin Googlesta: 

Hotel London Tartto 

 

Ilmoittautuminen ja osallistumisvarmistus 

 
 Ilmoittautumiset viimeistään su 12.07.2015 mieluiten suoraan e-maililla:  

 pasi.sillanpaa@pp1.inet.fi tai myös LoG:n Seniorikansiossa olevalle listalle. 

 

 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 ke 15.07.2015. 

 

 

Muuta Osallistujien tulee tarvittaessa voida todistaa henkilöllisyytensä; passi tai 

 kuvallinen EU –henkilökortti !!! 

 

Laivamatkajärjestelyt: Matkapojat Oy.  

 Bussikuljetukset: Matka-Viitala, Loimaa. 

  

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 
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