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Katinkulta Golf 1990-2020 
 

Kutsu  
Kutsumme Sinut Katinkulta Golf ry:n   

30-vuotisjuhlakilpailuun ja juhlailtaan Katinkullan maisemaravintolaan  
lauantaina 29.8.2020 

 

Juhlakilpailu  
Pelataan henkilökohtainen PB ja  

kahden hengen Bestball  

Ilmoittaudutaan joukkueina 
Parittomille etsimme parit 
Palkintojenjako iltajuhlassa 

8.30 kisainfo Golfklubilla 
9.00 Yhteislähtö 

 

Iltajuhla 
18.00–19.00 

Onnittelujen vastaanotto Maisemaravintolassa 

19.00 
Alkumalja 

 Puheenjohtaja Pentti Huttusen tervehdys 
Alkuruoka 

Suomen Golfliiton tervehdys 

Tarinoita 30 vuoden ajalta Martti Huusko 
Pääruoka 

Huomionosoitukset ja juhlakilpailun palkintojen jako 
22.00 

Tanssit yökerhossa Joni Lauronen&Laatukone 

 
Illan juontaja 

Pertti Oja 

 

Juhlainfo 
Kilpailumaksu ja iltajuhla: 

102 €/hlö pelioikeudella 
127 €/hlö vieraspelaajat  

(sisältää kilpailumaksun, green feen ja iltajuhlan) 
Iltajuhla: 

87 €/hlö illalliskortti erikseen ostettuna 
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Menu 

Alkuruoka: 
Savumuikkuja ja pikkelöityjä kasviksia 

Pääruoka: 
Pippuripihvi jaloviinapippurikastike,  

röstiperunaa ja paistettua herkkutattia 

Jälkiruoka: 
Lakkapannacotta ja tervalla maustettuja lakkoja 

Kahvi avec 
Kahvi, konjakki tai likööri 

 

Menun kokonaisuuden yhteydessä kaksi juomakaatoa 
Valikoimassa ovat valko- ja punaviini tai olut 

Myös alkoholittomat vaihtoehdot 
 

Tarjoamme 30 - vuotisjuhlakilpailuun ja iltajuhlaan vaihtoehtoisia paketteja 
seuraavasti: 

 Green fee       25 €/hlö 
 

 Pelkkä kilpailumaksu                                                                          15€/hlö 
 

 Pelkkä illallinen (ilman alkoholitarjoilua)     60 €/hlö 
 

 Kilpailu + illallinen (ilman alkoholitarjoilua)     75 €/hlö 
 

 Kilpailu + illallinen + alkoholitarjoilu            

• kilpailumaksu  15 € 

• illallinen  60 € 

• alkoholitarjoilu    27 € 
Yhteensä    102 €/hlö  

 
 Kilpailu + illallinen + alkoholitarjoilu (vieraspelaajat)    

• kilpailumaksu  15 € 

• green fee  25 € 

• illallinen  60 € 

• alkoholitarjoilu   27 € 
Yhteensä    127 €/hlö  

 
Pyydämme ilmoittamaan valitsemanne vaihtoehdon ilmoittautumisen yhteydessä 

 

 
 

Ilmoitathan ruoka-allergian 
(hotelsales.katinkulta@holidayclub.fi) 

 

Iltajuhlan pukukoodi: 
”Smart casual” 

 
Kutsu avec 

 

Ilmoittautuminen 

mailto:hotelsales.katinkulta@holidayclub.fi
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Ilmoittautuminen iltajuhlaan 24.8.2020 mennessä ja kilpailuun 28.8 klo 15 
mennessä 

golf.katinkulta@holidayclub.fi 
 tai  

puh.  0300 870 978 
 

Majoitus 
Majoitus  kylpylähotellissa: 

108 € / vrk yhden hengen huoneessa 

 138 € / vrk kahden hengen huoneessa 
Sisältäen aamiaisen ja kylpylän käytön. 

 

Villas - huoneistot hotellin yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä: 
208 € / vrk kahdelle hengelle 1 makuuhuone, olohuone, keittiö ja sauna 

328 € / vrk neljälle hengelle 2 makuuhuonetta, olohuone, keittiö ja sauna 
Huoneistoissa on lasitetut terassit 

 Hinta sisältää majoituksen, hotelliaamiaisen ja kylpylän vapaan käytön, sekä 
liinavaatteet ja loppusiivouksen. 

Lisävuode vuodesohvasta aikuiselle 40€/ vrk ja lapselle (4-14v.) 20€/ vrk 

 
Majoitusvaraukset Katinkullan myyntipalvelusta  

p. 0300 870 970 
hotelsales.katinkulta@holidayclub.fi 

 

Tervetuloa 
 

Katinkulta Golf  
 

Pentti Huttunen         Pertti Oja 

          puheenjohtaja           toiminnanjohtaja 
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