
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATKAN SISÄLTÄÄ: 

 Norwegian suorat lennot  

Oulu – Teneriffa, eteläinen - Oulu 

 Majoitus Melia Hacienda Del Conde  

Golf & Spa ***** kahden hengen huoneessa  

 Buffet aamiaiset ja 4 x päivällinen 

 5 x green fee Buenavista Golf 

 Lentokenttäkuljetukset 

 Pro Pertti Ojan golfopetus kolmena päivänä 

harjoituskentällä palloineen sekä  

matkanjohtajapalvelut 

 

 

Kaunis Teneriffan tulivuorisaari tarjoaa mahdollisuuksia 
monipuoliseen loman viettoon. Löydä uusi ulottuvuus 
Teneriffalta ja sen kaunein golfkenttä. 
Buenavista Golf ja Melia hotelliketjuun ”vain aikuisille” kuuluva 
Kolonialaistyylinen luksustason hotelli sijaitsevat upean luonnon 
keskellä Pohjois-Teneriffalla, Buenavista del Norten kaupungin 
laidalla. 
 
Hotellista ja golfkentältä ovat uskomattoman upeat näkymät 
merelle ja toisella puolella sijaitseville vuorille. Kaunis ja 
rauhallinen ympäristö takaavat lomanautinnon. 
Tilavat ja nykyaikaiset huoneet, joissa yhdistetty makuu- ja 
olohuone, ovat hyvin varusteltuja sekä viihtyisiä.  
 
Hotellilla on maksuton langaton internetyhteys sekä kuntosali. 
Hotellista on asiakkaille myös shuttle-kuljetus viereiselle 
Buenavistan kentälle (400m). 
 
Huoneita  115 – olohuone ja makuuhuone 
Huoneissa Ilmastointi / lämmitys, minibaari, puhelin, tallelokero, 

interaktiivinen tv, hiustenkuivaaja 
Ravintola 2 ravintolaa ja 2 baaria 
Lisätiedot Yhi-kylpylä, hyvinvointipalvelut, kuntosali, 3 uima-allasta, 

sauna ja poreallas, huonepalvelu, internetyhteys 
Lähin golfkenttä Buenavista Golf on hotellin yhteydessä 
Lähin lentokenttä Teneriffa pohjoinen 40 min. Teneriffa eteläinen 1 h 30 min. 
Hotellin ikäraja 16 vuotta  

 

 

Melia Hacienda del Conde - Golf & Spa   

 

21.11. - 28.11.2019 

GOLFMATKA – Buenavista 
PGA Pro Pertti Ojan opetus- ja pelimatka 

Teneriffalle, 7 vrk  
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Menolento 21.11.2019 

 Oulu Teneriffa, eteläinen  

 08:00 12:45  

Paluulento 28.11.2019 

 Teneriffa, eteläinen Oulu  

 13:35 22:20  

Hinta 1765€ / hlö kahden hengen huoneessa 

Matkanjohtaja ja golfopetus matkalla 
 

Matkaan sisältyy pelaamisen lisäksi PGA Pro Pertti 
Ojan opetusta kolmena matkapäivänä sekä 
harjoitusalueilla että pelitilanteissa.  
 
Pertti on toiminut golfin valmennustehtävissä vuodesta  
1994 lähtien ja suorittanut golfvalmentajatutkinnon  
vuonna 1999.  Vuodesta 2003 hän on ollut Suomen  
PGA:n täysjäsen ja toimii tällä hetkellä Holiday Club  
Katinkullassa Head Pro.na. Golfin lisäksi Pertti on  
pelannut kilpaa muitakin mailapelejä ja ollut tenniksen  
ammattivalmentaja jo vuodesta 1990 asti.  
 

Tervetuloa mukaan oppimaan  

ja nauttimaan mukavasta golflomasta 

Teneriffan huikeisiin maisemiin! 
 
 

 

 Huone yhdelle + 295 €  / henkilö / 7 vrk 

 Bägin kuljetus lennolla + 80 € / bägi, max. 20 kg 

 Huone golfnäkymällä + 110 € / huone / 7 vrk 

 Premium-huone merinäkymällä + LEVEL – tason 
palvelukokonaisuus (sis. mm. oma lounge, virvoke, olut, 
snack) + 495 € / huone / 7 vrk 

 

 
 

 

Lennot 

Buenavista Golf 18 reikää 

Lisämaksusta: 

Buenavista Golf, par 72, golflegenda Seve 
Ballesteroksen suunnittelema kenttä on ehdottomasti 
koko Teneriffan paras. Sen monet väylät myötäilevät 
meren rantaviivaa ja antavat todella nautinnollisia 
pelihetkiä.  
Kenttä sopii kaikentasoisille pelaajille. Häikäisevän 
hienot maisemat ja pelaamiseen oivallinen leuto 
ilmasto ovat tämän kohteen ehdottomat valtit. 
Alueella on myös erinomaiset harjoittelualueet sekä 
moderni klubitalo kaikkine palveluineen. Klubin 
terassilla voit nauttia pelin jälkeen hyvää ruokaa sekä 
upeista merimaisemista, joita harvoin löytää.  
Lähde itse kokemaan Teneriffan paras kenttä! 
 
 

Lennot ovat Norwegian lentoyhtiön suorat lennot 
Oulusta Etelä-Teneriffalle. 
 
Lentohintaan on sisällytetty kirjattava matkatavara max 
20kg ja yksi käsimatkatavara max 10kg.  
Golfbägi lisämaksusta + 80 € / menopaluu. 
 
Lennoilla on maksullinen ruokatarjoilu.  
Lentoyhtiö määrittää istumapaikat automaattisesti 
ryhmälennoille. 

>>  www.buenavistagolf.es  
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