
 

 

 
 

 

LÄHDE KARTANOGOLFIN PELIMATKALLE: 

GOLFIA VIRON KENTILLÄ 
 

Matkakohde  TALLINNA - PÄRNU 
 

Ajankohta   1.-4.10.2020 
 

Kesto   4 päivää (torstai - sunnuntai) 

   
  20 lähtijää  30 lähtijää  40 lähtijää 

Matkan hinta  495 € / hlö 445 € / hlö 425 € / hlö 
 

Hintaan sisältyy -    Laadukas bussikuljetus koko matkan ajan 
- Laivamatka Helsinki – Tallinna Silja Europa 1.10.2020 klo 18:30- 

(yöpyminen laivalla) jaetussa B2-hengen hytissä 
- Buffet aamiainen laivalla 
- Golfkierros Niitvälja Golfissa 2.10.2020 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry) 
- 2 yön majoitus Pärnussa Strand hotellissa jaetussa 2-hengen 

huoneessa aamiaisella https://www.strand.ee/fi/  
- Golfkierros White Beach golfissa 3.10.2020 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry)  
- Golfkierros Pärnu Bay Links golfissa 4.10.2020 valmiiksi varatuilla 

lähtöajoilla (greenfee + manuaaligolfkärry) 
- Laivamatka Tallinna – Helsinki Tallinkilla kansipaikoin klo 19:30-

21:30 
- Golfaavan matkajohtajan palvelut 

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin yllä olevat palvelut 
- Majoitus 1-hengen hytti/huone 85 € /henkilö 

 

Tiedustelut ja VARAUKSET 31.8.2020 mennessä:  

Petteri Ruuskanen puh. 0400–679 629   
petteri.ruuskanen@kartanogolf.fi 
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Pärnu 
Viron kesäpääkaupunki Pärnu houkuttelee lomailijoita avarilla hiekkarannoillaan, lukuisilla 
ravintoloillaan, cocktailbaareillaan, kylpylöillään ja rennolla tunnelmallaan. Pärnu on keskiajalla 
perustettu, rento ja romanttinen kaupunki. Se on Viron merkittävin lomakeskus, ja sieltä löytyykin 
lukuisia erityyppisiä Spa-kohteita, suurista vesipuistoista aina intiimeihin ja perinteikkäisiin 
kylpylöihin. Laajat, valkeat hiekkarannat, matala vesi ja “Viron paras aurinko” houkuttelevat yhtä 
lailla paikallisia asukkaita kuin vierailijoitakin. Kaunis merenrantapromenadi sopii ihanteellisesti 
kävelyyn, pyöräilyyn ja rullaluisteluun. Lukuisat leikkikentät, suihkulähteet ja pelialueet tarjoavat 
lapsille viihdykettä useiksi päiväksi. 

PÄRNUN GOLFKOHTEENA 
Pärnun kentillä on tuulahdus paikkakunnan upeista hiekkarannoista. Pärnussa golfin hinta-laatu -
suhde on erinomainen, koska Viron hintataso on selkeästi edullisempi kuin Pohjoismaissa. 
Kukkaroystävällinen hinnoittelu pätee myös majoitukseen, ruokailuihin ja muihin palveluihin. 
Peliaika on pitempi kuin Suomessa, sillä suurin osa kentistä avautuu jo huhtikuussa ja sulkeutuu 
vasta loka-marraskuussa. 

HOTELLI 
https://www.strand.ee/fi/  

KENTÄT 
Niitvälja Golf 
Yhdeksäntoista vuotta vanha kenttä tarjoaa koko kierroksen täydeltä kauniita näkymiä. Kenttä on 
hyvin hoidettu ja rauhallinen. Niitvälja on hyvin tasapainoinen kenttä. Par 3 väylistä kolme on 
melko pitkiä ja yksi lyhyempi. Kenttää tarjoaa haastavia par 4 väyliä (reiät 3,7,14) – näillä väylillä 
pelaaja voi olla erittäin tyytyväinen par tulokseen, vaikka ainahan birdiä kannattaa yrittää. 
Pärnu Bay Golf Links 
Viron uusin golfkenttä sijaitsee Pärnun lähistöllä. 18-väyläinen par 72 kenttä tarjoaa haasteita niin 
aloittelijalle kuin myös kehittyneemmällekin pelaajalle. Tiin päällä oleva golfpallo on ollut 
arkkitehtien inspiraation lähteenä heidän suunnitellessaan kentän klubitalon näyttävää rakennusta. 
Klubitalosta löytyy korkealuokkainen ravintola Eagle sekä proshop, pukuhuoneet, saunat ja 
viihtyisät oleskelutilat. Kentän on suunnitellut arkkitehti Lassi Pekka Tilander ja kentän 
päämuotoilijana toimi Mick McShane, jonka tunnetuimpia töitä ovat St. Andrews Links’ Castle 
Course ja Kingsbarns Golf Links. www.parnubay.com 

White Beach Golf 
Pärnunlahden kauneimman rannan, Valgerannan, välittömässä läheisyydessä sijaitsee 18-reikäinen 
golfkenttä White Beach Golf. 84 hehtaarin kokoisella alueella sijaitsevat viheriöt, leveät väylät ja 
yhteensä noin 19 hehtaaria vesiesteitä. Links-tyyppinen kenttä sopii täydellisesti kaikille pelaajille.  
Kentän hinta -laatu -suhde on Viron paras! Uudessa, modernissa kerhorakennuksessa on kaikkien 
pelaajien käytössä pukuhuoneet, saunat, Pro Shop, baari ja ravintola. www.wbg.ee 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedustelut ja VARAUKSET 15.8.2020 mennessä:  

Petteri Ruuskanen puh. 0400–679 629   
petteri.ruuskanen@kartanogolf.fi 
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