
QUINTA DA MARINHA
CASCAIS, PORTUGALI

Finnair  lennot  Helsink i - Lissabon - Helsink i 
sis. käsimatkatavara ja matkatavara 23 kg ruumaan
Lent o- ja golfkent t äkuljet ukset  kohteessa

Majoit us 7 vrk  Quint a da Mar inha Golf  Resor t  *  *  *  *  *
Aam iaiset  ja 3 x päiväll inen (sis. viini, virvoitusjuoma, vesi)
Spa-osaston vapaa käyttö

5 x green fee kahdelle er i kent älle
4 x Quint a da Mar inha  ja 1 x Penha Longa

Mat kanvet äjä Virve Laisin palvelut
 (Hirvihaara Golfin Ladykapteeni) 

Hint a 1435? /  hlö / 2hh

> huone yhdelle +240? /  hlö / 7vrk

> lisämatkatavara lennoilla +50? /  kpl /  meno-paluu

Quinta da Marinha on oikea 
toivekohde golfin harrastajalle, 
aktiiviselle matkaajalle sekä 
palveluita arvostaville.

Hotelli sijaitsee Cascaisin 
kaupungin laidalla Portugalin 
läntisessä niemenkärjessä.
 
Cascais on vanha kalastajakylä, 
mutta nykyisin moderni ja 
trendikäs kaupunki Atlantin 
rannalla, joka tarjoaa useita 
mahdollisuuksia vapaa-ajan 
viettoon sekä ostoksien 
tekemiseen. Kaupungista on 
myös kätevä junayhteys 
Lissaboniin.

4.  - 11.11.2022

Hirvihaaran Golfin 
klubimatka Portugaliin

 1435? /  hlö /  2hh



GOLFMATKAT VERKKOKAUPASTA 24/7 >> www.golfpassi.fi

Golfpassi Oy                                             ? 03 5151 007  ? toimisto@golfpassi.fi

Tupurlant ie 7, 38420 Sastamala  ? Valtuutet tu matkanjärjestäjä 763/09/Mj. 

Etukäteen varatut  t iiajat :

5/11/22 Quinta da Marinha klo 08:49 
6/11/22 Penha Longa  klo  11:00

7/11/22 Quinta da Marinha  klo  09:29
8/11/22 - vapaa -

9/11/22 Quinta da Marinha  klo 09:29 
10/11/22 Quinta da Marinha  klo 09:29

(Muutokset ovat mahdollisia)

Golfkentät : Quinta da Marinha ja Penha Longa

Hotelli Quinta da Marinha Resort  * * * * *

Lennot  > meno

pe 4.11.2022 

Helsinki

18:20

 Lissabon

21:15 

Lennot  < paluu

pe 11.11.2022 

Lissabon 

06:35 

Helsinki 

13:15 

Hotellin jyhteydessä toimii Quinta da Marinhan(Par 71) golfkenttä, joka tarjoaa upeat 
maisemat Atlantille sekä  Sintran vuoristoon. Kentän on suunnitellut Robert Trent 
Jones ja sille  ovatkin tyypillisiä korotetut greenit ja tiiauspaikat, lukuiset  bunkkerit ja 
vesiesteet.
Unohtumattomia ovat esimerkiksi väylä numero 5 (Par 3), jossa pallo  lyödään järven yli 
korotetulle greenille, jota suojaavat neljä  bunkkeria. Väylä numero 13 (Par 4) on 
puolestaan yksi Portugalin  tunnetuimmista golfväylistä. Kentän maapohja on melko 
tasainen, joten kenttä on helppo kävellä. Muista olla kuitenkin tarkkana useiden  
pinjamäntyjen suhteen, jotka näyttävästi suojaat väyliä.

Penha Longa on Robert Trent Jones Jr:n suunnittelema,  vuonna 1992 avattu 
18-reikäinen arvostettu kenttä. Kentän jokainen väylä  on erilainen. Kentän muotoilu on 
näyttävä ja väylät kiertelevät  laaksoissa ja maltillisilla rinteillä. Väyliä reunustavat 
oliivipuut,  korkkitammet ja eukalyptukset tuovat lisää arvokkuutta ja haastetta  peliin. 
Kentältä on upeat näkymät varsinkin Cascaisin ja Estorilin  rannikkokaupunkeihin, aina 
Atlantille saakka. Kentällä on jonkin verran korkeuseroja.

Lisät iedot  ja i lm oit t aut um iset :
 

Ladykapteeni  Virve Laisi
040 731 8646

virve.laisi@gmail.com

toimisto@golfpassi.fi
03 515 1007

Golfresortin toimivat puitteet ja ystävällinen palvelu tarjoavat  kaiken 
tarvittavan onnistuneeseen golflomaan. Hotellin nykyaikaiset  huoneet 
antavat lomalle asumismukavuutta. Huoneet on kunnostettu  vuoden 2020 
aikana. Jokaisessa huoneessa on parveke.

Hotellin ravintolat tarjoavat makuelämyksiä. Five Pines -ravintolassa  
tarjoillaan kansainvälisiä buffetaterioita, ja Roccassa on tarjolla  
portugalilaisia gourmet-ruokia, jotka valmistetaan paikan päällä  
kasvatetuista luomukasviksista. Elävää musiikkia voi kuunnella Trent Jones 
-baarissa.

Spa-tilassa asiakkaat voivat ottaa rentouttavia jalka- tai  vartalohoitoja. 
Hotellissa on myös kuntokeskus ja sisäuima-allas.  Lomakeskuksen 
asiakkaille on tarjolla ilmainen kuljetus Cascaisiin.
 
KATSO VIDEO HOTELLISTA >>>klikkaa tästä

https://www.youtube.com/watch?v=y_pz5-gQsmo&list=UUqqMFXO2wUF0ArcD8Wk1E9A
https://www.youtube.com/watch?v=y_pz5-gQsmo&list=UUqqMFXO2wUF0ArcD8Wk1E9A
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