
PICKALA SENIORIT BALTIC TOUR, KESÄ 2023 
 
Tervetuloa unohtumattomille golfreissuille seurakavereiden kanssa.  Alla lyhyet kuvaukset kesän 2023 kolmesta 
matkasta sekä ilmoittautumisohjeet. Paikkoja on 20 hengelle, osallistu vaikka kaikille matkoille! 
 
Tarkoitus on nauttia yhdessäolosta ja mukavasta golfista, mutta mukana on myös kilpailuelementti. Pelaajan 
paras kierros, mikä tahansa yhteensä kuudesta mahdollisesti kierroksesta: 

- Paras PB-tulos naiset, paras PB-tulos miehet 
- Paras scratch-tulos naiset, paras scratch-tulos miehet  

 
PORI – YYTERI GOLF JA KALAFORNIA 13. – 14.6. 
Hinta 227,70/henkilö sisältää: 

• Greenfeet Yyteriin 13.6. ja Kalaforniaan 14.6. 
• Lounaan Yyteri Golfissa saapumispäivänä 
• Yöpymisen 2 hengen huoneessa Yyterin virkistyshotellissa aamiaisineen 

• 1 hh lisämaksu 40 eur/yö 
• A la carte -illallisen Yyteri-hotellissa (ei juomia) 
• Kyydit omilla autoilla omaan tahtiin omalla kustannuksella 
• Kaikki maksut vasta paikan päällä hotellissa ja Yyteri Golfissa 

 
AHVENANMAA 11.- 13.7.2022 
Hinta 438,00 eur/henkilö, sisältää: 

• Laiva Turku-Maarianhamina-Turku, Viking Line 
• Varattuna 10 autopaikkaa 

• Greenfeet Kungs- ja Slottsbana ÅGK 
• Majoittumisen 2 hengen huoneessa Park Alandia -hotellissa, sisältää aamiaisen 

• 1 hh lisämaksu 65 eur/yö 
• Varaamme myös yhteisravintolan keskiviikolla 12.7., tarkemmat tiedot myöhemmin. 
• Matka tulee maksaa heti ilmoittautuessa tilille FI36 5788 5920 0190 86 / Leena Hienonen 

 
TALLINNA-PÄRNU 7. - 9.8.2023 
Hinta/henkilö 527,00 eur sisältää: 

• Yhteiskuljetukset linja-autolla Pickalasta  

• Laivamatkat Tallink, kansipaikat, buffet-aamiainen laivalla 

• Green feet EGCC 7.8. ja Pärnu Bay 8.8. 

• Majoittumisen Strand Spa Hotell 2 hengen huoneessa, 
o 1 hh lisämaksu 55 eur/yö 

• Varaamme myös yhteisravintolan tiistaille 8.8. Pärnusta, tarkemmat tiedot myöhemmin. 
• Matka tulee maksaa heti ilmoittautuessa tilille FI36 5788 5920 0190 86 / Leena Hienonen 

 
ILMOITTAUTUMISOHJEET KAIKILLE MATKOILLE: 

• Sähköpostitse leena.hienonen@lilly.com 

• Ilmoittautuessa kerro seuraavat seikat:  
o Matkustajan nimi, kenen kanssa jaat huoneen vai otatko 1hh 
o Syntymäaika (ppkkvv), kansalaisuus ellei Suomen 
o Sähköpostiosoite 
o Puhelinnumero 
o Golftasoitus 
o Auton rekisterinumero (Ahvenanmaa) 

 
Lisätiedustelut sähköpostitse leena.hienonen@lilly.com. Osallistujat saavat tarkemmat ohjeet ennen matkoja. 
 
Tervetuloa mukaan kesän hauskimmille reissuille ! 
Leena Senioritoimikunnan puolesta 
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PERUUTUSEHDOT 
 
Yyteri (hotelli) 
 
Varauksen peruutus viimeistään 30vrk ennen tilaisuutta on kuluton 
Peruutus 15 - 29 vrk ennen varausta veloitetaan 50 % arvosta 
Peruutus 8-14 vrk ennen varausta veloitetaan 75 % arvosta 
Peruutus alle 8 vrk ennen varausta veloitetaan 100% arvosta 
 
 
 
Ahvenanmaa 
 
30–21 vrk ennen matkaa veloitus 25 % matkan hinnasta 
20–3 vrk ennen matkaa  veloitus 50 % matkan hinnasta 
Alle 72 h ennen matkaa  veloitus 95 % matkan hinnasta 
 
 
 
Tallinna-Pärnu 
 
Matkan voi perua kuluitta 30 vrk ennen lähtöä.  
29-15 vrk ennen lähtöä veloitetaan 50 % matkan hinnasta,  
14-0 vrk ennen lähtöä veloitetaan 100 % matkan hinnasta. 
 


