
Laadukkaan opetuksen pelimatka 
aikuisille klubipelaajille  

Atlantin rannalle Portugalin Cascaisiin.

VIIKON AIKANA PELAAMME 4x HIENOLLA OITAVOS DUNES KENTÄLLÄ. 
Oitavos Dunes on yksi Euroopan parhaista kentistä tarjoten aitoa links-tyyliä dyyneineen ja 
väyliltä on upeat maisemat Atlantille. Yöpyminen on luksustason (5*) The Oitavos hotellissa, 

joka sijaitsee golfkentän yhteydessä. PGA PRO David Da Silva on ollut viemässä monta nuorta 
Suomen golfeliittiin ja kansainväliseksi golfaajaksi. Varmasti Davidin ohjaus tulee  

parantamaan sinunkin peliäsi ja olet parhaassa iskussa alkavalla kaudella.

OPETUS- JA PELIMATKA
OITAVOS DUNES

4. – 11.4.2023

PGA  
PRO

David Da Silva



sales@goldensungolf.fi
Puh. 02 845 75 00

goldensungolf.fi

MATKAN SISÄLTÖ

GREEN FEET
• 4 kierrosta Oitavos Dunes
• David Da Silvan opetusta

MAJOITUS
• Oitavos Dunes 5*, 
  Superior room aamiaisella

LENNOT JA KULJETUKSET
• Finnairin lennot:

4.4.2023  HEL-LIS klo 07.30 – 10.20
11.4.2023  LIS-HEL klo 11.15 – 17.55

• Lento- ja golfkenttäkuljetukset

HINTA: 1.999 €/HLÖ
kahden hengen huoneessa

• Yhden hengen huonelisä +450 €
• Golfbägin kuljetus +65 €
• Penhalongan kierros +120 €*
• Estorilin kierros +99 €*

* Hinta sis. kuljetukset
 
Golden Sun Golf noudattaa valmismatkalakia
Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin
valuuttakurssimuutoksen osalta

Minimi/maksimi ryhmäkoko 16 hlöä.
Paikkoja rajoitetusti.

THE OITAVOS OITAVOS DUNES Hole 4

THE OITAVOS

David toimii GolfHub Elite Golf Academyn pääval-
mentajana. GolfHub on Davidin oma golfakatemia, 
joka valmentaa niin amatöörejä, eliittiamatöörejä 
kuin PRO-tason pelaajiakin. David on viime vuosina 
työskennellyt ainoastaan akatemian pelaajien kans-
sa, mutta nyt vuosien tauon jälkeen tätä huippuval-
mennusta pääsee saamaan myös matkoillamme. 
 
Opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta matkal-
la on aina mukana henkilö, joka puhuu myös suo-
mea ja portugalia. Kolmehenkinen tiimimme on 
paikalla sinua/teitä varten ja valmentajamme ovat 
opetuksen sekä valmennuksen lisäksi ryhmän mu-
kana myös golfkierroksilla - ei pelaamassa vaan ha-
lutessanne antamassa vinkkejä ja opettamassa koko 
kierroksen ajan. 
 
Golfin lisäksi haluamme että asiakkaamme pää-
sevät nauttimaan myös matkakohteesta. Tiimim-
me pystyykin toteuttamaan (omakustanteisesti ja 
etukäteen sovitusti) erilaisia kierroksia kaupungilla/
nähtävyyksissä ja järjestämään esimerkiksi yhteisiä 
illallisia paikallisten suosimissa ravintoloissa paikalli-
sia ruokia nauttien.
 
Kaiken tasoiset golffarit klubipelaajasta PRO-tasoon 
ovat tervetulleita! 

Tule kokemaan huipputason golfvalmennusta, vii-
laamaan pelisi kuntoon juuri ennen kesää ja ennen 
kaikkea nauttimaan upeista golfkierroksista.
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Varaukset ja lisätietoa:


