
Sesimbra ja Quinta do Peru Golf 
& Country Club

O P E T U S M A T K A  P O R T U G A L I I N  

2 - 9.10.22

Kaunis Sesimbran kylä on tunnettu kalaravintoloistaan ja upeista rannoistaan.
Sesimbra on pieni ja eloisa kalastajakylä, josta on viime aikoina kasvanut viehättävä turistikohde. Kala-
ja äyriäisravintolat, hyvät golfausmahdollisuudet ja kauniit rannat houkuttelevat tänne lomailijoita,
mutta siellä on myös historiallisia kirkkoja, 1100-luvun linna ja Arrabidan kansallispuisto.
Sana Sesimbra Hotelli 4* sijaitsee hyvällä paikalla rantapromenadin varrella Sesimbran kaupungissa.
Voit rentoutua uima-altaalla ja toisella puolella katua sijaitsee ihana ranta. Hotellia ympäröi laaja
valikoima ravintoloita ja baareja, joissa voit nauttia illasta golfpäivän jälkeen. Huoneet ovat viihtyisiä ja
rauhallinen tunnelma yhdistyy upeaan merinäköalaan.
Sana Sesimbra -hotellissa asut hyvin ja lähellä ovat myös golfkentät, mm. hieno Quinta do Peru Golf &
Country Club ja Aroeira Golf - Pines Classic. 
Viikko sujuu hyvässä seurassa PGA Pron Harri "Henkka" Thilin kanssa. 4 mahtavaa treenipäivää Quinta
do Perussa ja Aroeirassa sekä 5 golfkierrosta kyseisillä golfkentillä.
Luvassa on myös yksi lepopäivä, jolloin voit nauttia nähtävyyksistä Sesimbrassa tai Lissabonissa.
Lissabon sijaitsee kauniilla paikalla Atlantin rannalla ja on sekoitus uutta ja vanhaa. Kävele vanhan
kaupungin pienillä kujilla ja tutustu kaupungin ravintolatarjontaan ja pieniin putiikkeihin. Kaupungissa
liikkuminen tapahtuu kätevästi jalkaisin ja jyrkemmissä paikoissa voit myös hypätä keltaisten
raitiovaunujen kyytiin, joista kaupunki on tunnettu.
Lokakuussa lämpötila on 15-23 astetta ja sateen mahdollisuus on erittäin pieni. Sen avulla on sopivaa
nauttia lomasta auringossa, uimarannalla, treeneissä ja golfkierroksilla hyvässä seurassa.       
 Nähdään tänä syksynä lämpimässä ja aurinkoisessa Portugalissa!

7 yötä aamiaisella 2hh Double
Standard huoneessa merinäköalalla
SANA Sesimbra Hotel 4*

5 greenfeetä 18r : 4 x Quinta do Peru 
sis. golfkärry ja 1 Aroeira Golf - Pines
Classic sis. rangepallot.

Lento- ja golfkenttäkuljetukset
kohteessa

Finnairin reittilennot sis.
23kg matkalaukku tai
golfbägi ja 8kg
käsimatkatavara

Golfpro Harri "Henkka"
Thilin matkanjohtaja-
ja valmennuspalvelut

Tarjous! 2hh

1685€/hlö
 Voimassa: 

20.7.22 asti
 

Sisä- ja ulkouima-allas, sauna ja
turkkilainen sauna



Quinta do Peru  Golf & Country Club. Rocky Roquemoren suunnittelema Quinta do Peru -
golfkenttä sijaitsee 30 minuutin ajomatkan päässä Lissabonista Azeitãon alueella Sesimbran
ja Setubalin linnojen välissä. Arrabidan vuoriston varjossa sijaitseva Quinta do Peru Golf
Course on Golf World -lehden (2014) 100 parhaan kentän joukossa, ja se tarjoaa amatööreille
miellyttävää peliä ja samalla haastetta ammattilaisille.
Quinta do Peru Golfin puistoalueen ulkoasu tarjoaa hyvän testin älykkäällä bunkkeroinnilla ja
nopeilla viheriöillä. Kenttä ei tarjoa vain korkeaa tasoa vaativimmille golfaajille, vaan
houkuttelee myös niitä, jotka haluavat vain nauttia golfkierroksesta ystäviensä kanssa.
Quinta do Peru Golf & Country Club on useiden kansainvälisten golftapahtumien paikka.
Quinta do Perun golfkentällä on yksi Portugalin parhaista harjoittelualueista. Ihanteellisesti
suunniteltu harjoittelemaan kaikkia pelin osa-alueita ja yli 300 metrin pituisena on
mahdollista käyttää rangen molempia päitä.

Frank Penninkin suunnittelema ja vuonna 1973 avattu Aroeira Pines Classicia kutsutaan
"Lissabonin Wentworthiksi" Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistössä, ja on helppo ymmärtää
miksi.
Korkeiden mäntymetsän halki ja villieläinten ja luonnon ympäröimänä golfkenttä vaatii
tarkkuutta tiiltä, jotta mahdollisuudet lähestyä viheriöitä ja osua niihin.
Kenttä oli Portuguese Openin paikka vuosina 1996 ja 1997, ja useiden Ladies’ European Tour -
tapahtumien lisäksi se isännöi arvostettua European Men’s Club Trophya vuonna 2013.
Aroeira Pines Classic sijoittuu Golf World -lehden Manner-Euroopan 100 parhaan kentän
joukkoon.

Quinta do Peru Golf ja Aroeira Golf - Pines Classic

Lennot

Ana ja Antti
info@enjoytraveltours.com

Puh. 045 1277 440

EnjoyTravel & Tours
Kahvelitie 7, 90510 Oulu

www.enjoytraveltours.com - 705/18/Mj

Lisämaksusta

MENO / Su. 2.10.22

PALUU / Su. 9.10.22

OUL        HEL        LIS
14:30      18:20     21:10

LIS        HEL        OUL
6:50     15:50     16:55

Huone yhdelle: +340€/hlö
Lisämatkalaukku tai golfbägi: pyydettäessä
Golfkärry Aroeira Pines Classic: pyydettäessä
Toimistomaksu: 20€/tilaus

Puh. 044 288 5959
henkkathil@icloud.com

Varaa paikkasi ja
ilmoittaudu heti:


