
Kevätmatka Portugaliin Lissabonin alueelle!                                                                                     
Troia on luontoa, aurinkoa ja golfarin toivekohde! 

 

    
 
Lennot, Finnair 
Meno                  ti 21.3.2023, Helsinki-Lissabon                         12:35-15:30, AY1739 
Paluu                  ti 18.4.2023, Lissabon-Helsinki                         11:15-17:55, AY1740 
Sisältää 23 kg matkatavaraa ruumassa, 2 kpl per henkilö, kaikille golfbägi ja matkalaukku 
ruumaan. 
Sisältää 8 kg per henkilö käsimatkatavarana. Ei sisällä aterioita lennoilla. 
  
Majoitus, 28 yötä, The Residences @ Troia Golf Resort 4*, yhden makuuhuoneen huoneistot 
”Acala/T1”, ei aterioita 
Majoitus: https://www.editoryhotels.com/en/troia-residence/apartments/acala-apartments/ 
Sisältää sähkön, veden, netin & siivouksen kaksi kertaa viikossa 
. 
Green feet, rajoittamaton golf Troia Golf (18-reikää), joka sijaitsee n.1,5 km päässä majoituksesta 
Sisältää golfkenttäkuljetukset meno/paluu 
Sisältää lentokenttäkuljetukset meno/paluu 
Sisältää yhden henkilöauton käytössämme koko ajalle  
 
Pakettihinta (2 jakaa 1 mh huoneistoa), 2270 € per/hlö (tarjoushinta voimassa 20.1. saakka) 
Yhden hengen lisä on 890 €. 
Aamiainen - The Editory by The Sea – 420 € per henkilö                                                                 

Illalliset - The Editory by The Sea – 980 € per henkilö 

Myös 3 viikon ja 2 viikon matkoja 

Ilmoittautumiset, lisäkyselyt HETI tai viimeistään 20.1.2023, jolloin joudumme maksamaan 

lentolipuista osan. Oiva Riihinen Golf-kerhon pj sp oiva.riihinen@gmail.com tai                       

golf-kerho@karavaanarit.fi puh +358 400 432 111                                                                                              
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Troian ja Setubalin väliä kulkee lauttayhteys tunnin välein. Kestää 15 min ja maksaa n. 7,5 € 
menopaluu. 
Lisäksi on kaupat ja muut. Mielenkiintoinen kohde. 
    
Tróian sydämessä sijaitseva Troia Residence by The Editory - Apartamentos Ácala Apartamentos 

Ácala tarjoaa ylellisiä itsepalveluhuoneistoja.  

Näissä ilmastoiduissa huoneistoissa on kahden hengen makuuhuone, kylpyhuone, joissa on 

kylpyamme, suihku ja bidee. Olohuoneessa on sohva, taulu-tv kaapelikanavilla ja tilavalta 

parvekkeelta avautuu näkymät ympäröivälle alueelle. 

Jokaisessa huoneistossa on täysin varustettu minikeittiö ja 4-paikkainen ruokapöytä. Asiakkailla 

on myös pääsy monenlaisiin ravintoloihin ja baareihin. 

                                                                                                                                      

    

Lomakeskus sijaitsee Arrábidan luonnonpuiston ja Sado-joen suiston välissä. Paikan päällä on 

ilmainen ja yksityinen pysäköintimahdollisuus. Lissabonin kansainvälinen lentokenttä on 85 mailin 

päässä.   

                                                                                         

Minkälaisesta kohteesta puhutaan, kun puhutaan Troiasta?                                                                                    

Troian niemimaa on uniikki paikka, jossa on 60 kilometriä hiekkarantaa. Troia on luontoa 

rakastavan ihmisen paikka.  

Minkälainen on Troia Golf? 

Troian Golf on todella arvostettu kenttä, joka on erittäin hienolla paikalla. Troia on erinomainen 

kohde heille, jotka pitävät kauniin karuista wasteland- ja merimaisemista.                                                                                                                      

Troia resortissa on tällä hetkellä yksi, vuonna 1982 avattu Robert Trent Jonesin suunnittelema 

links-tyylinen kenttä, joka kulkee meren rannalla. Pinjapuut tuovat oman lisänsä peliin. Tällä 

hetkellä lähiseudulta löytyy yhteensä viisi kenttää, joiden kaikkien kanssa tehdään yhteistyötä. 

Pelimahdollisuuksia löytyy siis hyvin. Troia Golf kenttä on erittäin arvostettu, eikä sen hienoutta ole 

vielä välttämättä kaikki huomanneet.  


