
 

 

LÄHDE TARINAGOLF SENIOREIDEN PELIMATKALLE: 

GOLFIA AHVENANMAAN GREENEILLÄ 
 

Matkakohde  AHVENANMAA 
 

Lähdöt:  5.-9.9.2021 
 

Kesto   5 päivää (SUNNUNTAI - TORSTAI) 
  

Matkan hinta  745 € / hlö  
 

Hintaan sisältyy -    Laadukas bussikuljetus koko matkan ajan 
- Laivamatka Naantali – Ahvenanmaa Finnlines autolautalla 

kansipaikoin sisältäen brunssin laivalla 
- 4 yön majoitus Maarianhaminassa Ålandshotel SAVOYn jaetussa 2-

hengen huoneessa aamiaisella 
- Golfkierros Ålands Golfklubb Kungsbanan (ma 6.9. klo 10:00-) 

valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sekä lounas kierroksen jälkeen klubilla 
- Golfkierros Eckerö Golfissa (ti 7.9. klo 09:00-) valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla sekä lounas kierroksen jälkeen 
- Golfkierros Ålands Golfklubb Slottsbanan (ke 8.9. klo 10:00-) 

valmiiksi varatuilla lähtöajoilla sekä lounas kierroksen jälkeen klubilla 
- Laivamatka Ahvenanmaa – Naantali Finnlines autolautalla 

kansipaikoin sisältäen päivällisen laivalla 
- Golfaavan matkajohtajan palvelut 

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin yllä olevat palvelut 
- Majoitus 1-hengen 220 € /henkilö 

Laivan aikataulu: 
Naantali – Långnäs 05.09.2021 klo 10:45 – 15:40 
Långnäs – Naantali 09.09.2021 klo 14:50 – 19:40 
 

Lähde Ahvenanmaalle pelaamaan ja olet melkein kuin ulkomailla! 
 

Varaa paikkasi heti – 40 nopeinta sopii mukaan! 
 

Tiedustelut ja VARAUKSET 15.7.2021 mennessä: 

 Seppo Kantosalo puh. 050 432 3875 

seppo.kantosalo@tarinagolf.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

GOLFKENTÄT 
Ålandsgolf:  
Ålands Golfklubbin kentät sijaitsevat Kastelholman linnan lähellä Sundissa kahden merenlahden välisellä 

niemellä. Vuonna 1983 perustetulla golfseuralla on täällä kaksi 18 reiän kenttää sekä yksi 6 reiän par 3-

kenttä. Tällä samalla alueella kuningas Kustaa Vaasa kävi hirvimetsällä 1500-luvulla. Heinäkuussa 2020 
avataan täysin uusittu Slottasbanan-kenttä, josta kaavaillaan yhtä Euroopan huippukenttää. 

 
 
 
 
 

Kungsbanan  
Hankala ja haastava Kuninkaankenttä (Kungsbanan) sijaitsee luonnonkauniissa ja kumpuilevassa 

metsämaastossa. Täällä avoimet ja ahtaat väylät vuorottelevat keskenään ja tarjoavat pelihaastetta ja 
vaihtelevuutta vaativimmillekin pelaajalle. 

Slottsbanan 
Puistomainen Linnankenttä (Slottsbanan), joka sijaitsee Slottsundet -merenlahden äärellä, on Ålands 
Golfklubbin ensimmäinen golfkenttä. Kenttää on remontoitu uuteen uskoon parin vuoden ajan ja 

heinäkuussa 2020 se avattiin täysin uudistettuna. Kenttäremontin jälkeen nykyaikaisella 18-reikäisellä 

kentällä on entistä mukavampi pelata ja sieltä avautuu entistä parempi näkymä Kastelholman linnaan. Uutta 
merenläheistä kenttää on golfpiireissä jo ehditty ylistää tulevana Euroopan huippukenttänä. 

 
 
 
 

Eckerö Golf 
18-reikäinen golfkenttä sijaitsee kauniin metsämaiseman ympäröimänä. Reikiä reunustaa metsä, ja 

bunkkerimme ja lampemme tekevät kentästä sekä mielenkiintoisen että haastavan. 
Eckerö Golfin toiminta alkoi vuonna 1995 yhdeksän reikäisellä lyhytlyöntiradalla ja driving rangella. 

Täysimittainen 18-reikäinen kenttä vihittiin käyttöön vuonna 2004. 
Eckerö Golf avasi uudistetun kenttänsä 1.5.2015. Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa tervetulleiksi 

sekä vanhat että uudet pelaajat. Olemme tehneet paljon töitä kenttämme kehittämiseksi ja voimme tarjota 

todella hienot pelimahdollisuudet 18 uudistetulla reiällä, uusilla bunkkereilla ja lammilla. Kentällä on myös 
aivan uusi driving range sekä palvelurakennus, jossa on wc:t ja suihkut. Palvelurakennuksessa myydään 

golfpalloja, pikkusyötävää ja virvokkeita. 

 
 
 
 
 
 

Hotelli: Ålandshotel SAVOY 
Hiljattain uusitussa ja Joutsenmerkityssä Savoy-hotellissa asut mukavasti ja ympäristöystävällisesti 
Maarianhaminan keskustassa, lähellä kauppoja, uimarantoja ja nähtävyyksiä. Hotellin ravintola Bistro Savoyn 

lasiverannalla voit istua tarkkailemassa kaupungin menoa. Huonehintaan sisältyy aina runsas aamiainen. 

Hotellissa on sekä sauna ja uima-allas että eri kokoisia kokoustiloja.  
Huoneet: Kaksi erillistä vuodetta, lisävuodemahdollisuus, kirjoituspöytä, hiustenkuivain, puhelin, 40” 

flatscreen-TV, radio ja ilmainen WiFi 

 
 
 
 


