
LÄHDE MUKAAN – SENIOREIDEN PELIMATKA PIETARIIN, GORKI GOLF RESORT  

Ajankohta on 27. -29.8.2018 

 

''GORKI Golf Club tuo raikkaan hengähdyksen golfin alkuajoista nykypäivään. Sen luontoon mukautuva 

layout, pelattavuus ja laadukas hoito takaavat upean golfelämyksen'' toteaa Lassi Pekka Tilanderin. 

 

Ryhmän koko max 28 ja matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 osallistujaa. 

  

Lähtö tuttuun tapaan omalla bussilla Porvoosta,  Sea Golf Rönnäsiin ja sieltä Pietariin. Matkan ohjelma on suhteellisen väljä ja halutessamme 

voimme tehdä myös noin tunnin kestävän suomeksi opastetun kiertoajelun Pietarissa.  

Ohjelma, jonka kellonajat tarkennetaan myöhemmin; 

- ma 27.8 klo 10 lähtö Porvoosta. Klo 11 Sea Golf Rönnäsin parkkipaikalta.  Bussimatka on noin 335km ja kestää rajajuttuineen ja 

kiertoajeluineen noin 6-7 h. 

 Majoittuminen Gorki Golf Resort**** hotellissa. 2h huoneissa. Hotelli on avattu vuonna 2015 ja sijaitsee aivan golfkentän vieressä. 

 Illallinen nautitaan Hotellin ravintolassa noin klo 19 ja se sisältyy matkan hintaan.  Huom! ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan. 

- ti 28.8. Aamiainen hotellissa. Pelikierrokset pyritään aloittamaan noin klo 10  

Pelikierroksen jälkeen kokoontuminen klubiravintolaan, jossa nautimme lasilliset tai pari …  Sen jälkeen saunomismahdollisuus !            

Päivällinen nautitaan jälleen Hotellin ravintolassa noin klo 19. Huom! ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan. 

- ke 29.8. Aamiainen hotellissa. Pelikierroksille lähdetään jälleen noin klo 10  

Pelikierroksen jälkeen kokoontuminen klubiravintolaan, jossa suoritetaan palkintojen jako!                                

Palkintojen jaon jälkeen siirtyminen bussiin, josta alkaa kotimatka. Rönnäsissä olemme takaisin illalla klo 22 pintaan. 

 

Matkan hinta on 485 euroa min. 20 h osallistujamäärällä sisältäen: bussimatkat, ryhmäviisumin, kiertoajelun, kaksi hotelliyötä 

aamiaisineen 2h-huoneissa, 2 päivällistä Hotellissa sekä 2 green feetä plus harjoittelualueen käytön golfkentällä 

 Ennakkomaksu 125 euroa, eräpäivä 2vk siitä kun matka varataan. Loppumaksu heinäkuun puolivälissä. 

 

Ryhmäviisumia varten tarvitsemme jokaiselta matkustajalta passinkopion, värillisen passikuvan (joka ei saa olla 6kk vanhempi) sekä 

matkavakuutustodistuksen. Niiden tulee olla heinäkuun loppuun mennessä SGR caddiemasterillä. 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.5 caddiemasterille, myös sähköpostilla ilmoittautumiset@seagolf.fi Ilmoita tasoitus ja golfauton tarve sekä 

mahdolliset muut toiveet.  Golfauton hinta on 50 euroa. Yhden hengen huoneen huonelisä on 50 € 

Tiedustelut puh. 050 5555 024 / Matti Ronkainen 

mailto:ilmoittautumiset@seagolf.fi

