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Les Domaines de St. Endréol

Golfia Provencen upeissa maisemissa
• Majoitus Les Domaines de St. Endréol * * * kahden 

hengen huoneessa
• Norwegian suorat reittilennot Helsinki – Nizza - Helsinki
• Aamiainen ja 2 x päivällinen 
• 5 x green fee kolmella eri kentällä (4 x Saint Endréol, 1 x 

Old Course Mandelieu)
• Lentokenttä- ja golfkuljetukset
• Pro Markku Hietasen matkapalvelut ja 4 opetustuokiota

rangella

Saint Endréol Golf Resort sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä 
Nizzasta, Provencen ja Côte d´Azurin rannikon välissä.
Hotelli ja golfkenttä sijaitsevat kauniissa kumpuilevassa maisemassa ja 
luonto sen ympärillä on elämyksellinen.
Hotelli on viihtyisä ja edustaa perinteistä Provencelaista tyyliä. Kaikissa 
huoneissa on terassi tai parveke. Huoneista on vain 100 metrin matka 
ensimmäiselle tiille ja klubille.
Ravintola tarjoaa makuelämyksiä ja hyviä viinejä ranskalaiseen tapaan. 
Hotellin oma kylpyläosasto ja kattavat hyvinvointipalvelut mahdollistavat 
rentoutumisen vapaapäivänä tai golfkierroksen jälkeen.

Huoneita 50

Huoneissa parveke, kylpy/suihku, tv, internet-yhteys, puhelin, 

hiustenkuivain, tallelokero, ilmastointi/lämmitys, 

keittomahdollisuus, jääkaappi

Ravintola 1 ravintola ja baari

Lisätiedot oleskelutilat, kuntosali, allasosasto 2000m2, sauna, uima-

allas ulkona, hyvinvointipalvelut, kokoustilat, tenniskentät, 

proshop, Le Muyn kylään 4 km.

Lähin golfkenttä Saint Endréol Golf 18 reikää kenttä hotellin yhteydessä, 

Golf Old Course Cannes Mandelieu 47 km

Lentokenttä Nizza 50 km (45 minuuttia)

>> www.st-endreol.com



Le Golf de Saint Endréol ja Old Course Mandelieu

Lennot

LisämaksustaHinta 1498 €/hlö kahden hengen huoneessa

Menolento / 6.4.2019

Helsinki Nizza

15:25 17:55

Paluulento / 13.4.2019

Nizza Helsinki

18:35 22:50

Lennot ovat Norwegian-lentoyhtiön suorat reittilennot 
Helsingistä Nizzaan.

Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara sekä 
käsimatkatavara.

Matkan aikana on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu.
Golfbägin kuljetus lennolla lisämaksusta

• Kahden hengen huoneisto yhdelle 
+300 € / vko

• Bägin kuljetus lennolla +80 € /20 kg/ meno-paluu

Lähde mukaan nauttimaan Ranskan upeista 
maisemista hyvässä seurassa - varaa oma 
matkapaikkasi ja ilmoittaudu heti!

Markku Hietanen: make@m-swing.fi tai 
p. 040 489 0069

Le golf de Saint Endréol (Par 72) on Michel Gayon vaihtelevaan 
maastoon suunnittelema kaunis kenttä. Väyliltä avautuvat upeat 
maisemat Endre-joelle sekä läheisille vuorille. Ihastuttavat puut sekä 
väylän muodot tuovat vaihtelevuutta peliin. Jokainen väylä kulkee 
oma kokonaisuutena. Mieleen jää erityisesti väylä numero 13, joka 
avataan korkealta saari-greenille. Kentällä on jonkin verran 
korkeuseroja, mutta se on täysin käveltävissä.
Kentän yhteydessä on harjoitusalue, proshop ja ravintola. Klubin 
terassilta voit nauttia upeista Provencen maaseutumaisemista.

http://www.st-endreol.com/

Old Course Mandelieu, Cannes (Par71) kentän historia ulottuu jopa 
vuoteen 1891 ja se on tärkeä osa ranskalaista golfkulttuuria. Kenttä 
sijaitsee Cannesin kaupungin laidalla meren läheisyydessä. Väylät 
kulkevat puistomaisesti upeiden, suurien ja vanhojen mäntyjen 
varjossa. Kentän erikoisuutena on joki, joka ylitetään lautalla kahteen 
kertaan. Kenttä on helposti käveltävissä, koska korkeuseroja ei juuri 
ole. Kierros täällä on miellyttävä kokemus ja tuo mukavan vaihtelun 
viikon peliohjelmaan. Old Course Mandelieu on ollut myös 
ranskalaisen ammattilaisen, Victor Dubuissonin, kotikenttä.

http://www.golfoldcourse.com/


