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Pamplemousse oy – Vastuullinen matkanjärjestäjä Ranskaan 

Puhurinpolku 1 B, 02120 Espoo, puh. 09 – 455 11 21, www.pamplemousse.fi 

Matkakohde:  Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

   4300, route de Bagnols en Forêt, 83920 La Motte, Provence 

tél. residence : +33 (0)4 94 51 89 80 - golf : +33 (0)4 94 51 89 89  

 

Matkapäivät:  7 yötä vuonna 2022, ajankohta itse valittavissa 

 

 
 

  

Provence 

 

Provence on tunnettu etenkin kauniista maisemistaan, kuumasta auringonpaisteesta, oliivipuista, 

laventelista, yrteistä, mistraalituulesta ja Pagnolin kuvauksista elämästä Provencessa. Provencen 

keittiö on monipuolinen runsaasti vihanneksia ja yrttejä sekä oliiviöljyä käyttävä keittiö.  

 

Viineistä viljelyalaa Provencessa on kaikkiaan 25 000 hehtaaria. Alueen tuotannosta 25 prosenttia 

on punaviinejä, 70 prosenttia rosé-viinejä ja 5 prosenttia valkoviinejä. Kuuluisimpia viinialueita 

on Bandol ja Cassis sekä Côtes de Provence. Provencessa on lukuisia tasokkaita golf-kenttiä 

lyhyiden välimatkojen päässä toisistaan. Täällä saat lomastasi kaiken irti! 
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Lentokenttäkuljetukset / vuokra-auto: 

Matka sisältää yksityiset edestakaiset lentokenttäkuljetukset Nizzan kentän ja hotellin välillä. 

Matka-aika noin 1h / suunta. Saapumispäivänä kuljettaja on lennon saapumisterminaalissa kyltin 

kanssa vastassa. 1h odottelu kentällä (jos lento myöhässä) kuuluu hintaan. Paluukuljetus lähtee 

hotellilta noin 3h ennen koneen lähtöä. 

 

Vaihtoehtoisesti voit ottaa matkaasi vuokra-auton (Ford Focus tai vastaava) Nizzan lentokentältä 

koko matkan ajalle. Vuokraus sisältää rajoittamattomat kilometrit ja 

omavastuunpoistovakuutuksen. Autossa ilmastointi, manuaalivaihteet. Ajokortti ja luottokortti 

pääkuljettajan nimissä. Lisäkuljettaja tai nuori alle 25-vuotias kuljettaja maksullinen. 

Automaattivaihteinen auto lisämaksusta.  

 

Majoitus (7 yötä): 

Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

Saint Endréol on yksi Ranskan parhaimmista golfkeskuksista noin tunnin ajomatkan päässä Nizzasta. 

Resortissa on tasokas 18-reikäinen kenttä, spa, ravintolapalvelut.  

 

Majoitus resortin hotellissa kahden hengen superior-huoneessa. Huoneissa parveke, kph, wc, pieni 

keittiönurkkaus (keittolevyt, uuni, mikro, jääkaappi). Satellitti-TV, puhelin, hiustenkuivaaja, tallelokero, 

maksullinen langaton internet. Buffet-aamiaiset, lakanat ja pyyhkeet sekä päivittäinen siivous ja pääsyt 

ulkouima-altaalle ja spa:han kuuluvat hintaan.  

 

 
 
Golf Saint Endréol: 
Vuonna 1992 valmistunut 18-reikäinen kenttä, par 72, pituus 6169 m. Arkkitehti Michel Gayon. Sopii 

kaikentasoisille pelaajille. Jokainen pelattava reikä on hyvin erilainen, mainitsemisen arvoinen on 

ainakin väylä numero 13, missä lyödään huikean korkealta kalliolta veden ympäröimälle griinille. 

 

Golf Saint-Endreol sijaitsee La Motten metsäisillä kukkuloilla hieman korkeammalla kuin alavat kentät. 

Talvikuukausina siis pelaaminen saattaa olla melkoisen koleaa. Maaston vaihtelevuuden vuoksi golf-

auto on lähes välttämätön, ainakin jos haluaa hyviä pelisuorituksia loppuun saakka. Visuaalisesti kenttä 

on todella kaunis: taustalla kohoavat vuorenhuiput ja rauhalliset metsämaisemat ovat upeita.  

 

Matka sisältää 4 x green fee per hlö 18-reikäiselle kentälle sekä golf-auton jokaiselle 4:lle kierrokselle.  
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SPA Saint Endréol: 

Saint Endréol Resortin 2000 m² spa tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia erilaisten hoitojen, saunojen 

ja altaiden muodossa. Ulko- ja sisäuima-allas, turkkilainen sauna, aromaterapiasaunat, solarium, 

rentoutushuoneet. Hoitoihin etukäteistilaus. Spahan pääsy yli 16-v hotellimajoittujilla ilmaiseksi.  

 

GOLF-PAKETIT 7 YÖTÄ VUODELLE 2022: 

 

1075 € / hlö ajankohtana 21.1-25.3.2022 ja 1.11-17.12.2022 

1215 € / hlö ajankohtana 25.3-17.6.2022 ja 12.9-1.11.2022 

1380 € / hlö ajankohtana 17.6-12.9.2022 ja 17.12-3.1.2023 

Hintoihin lisätään palvelumaksumme 24 €/ hlö. 

 

Hinnat sisältävät: 

• 7 yön majoituksen kahden hengen superior-huoneessa 

• Buffet-aamiaiset 

• 4 x green fee per hlö viikon ajalle 

• Golf-auton käytössä jokaiselle 4:lle kierrokselle 

• Sisäänpääsyn ulkouima-altaalle ja spa-osastolle (2h/pv/asiakas)  

• Yksityiset lentokenttäkuljetukset tai vuokra-auton Nizzan lentokentältä koko matkan ajalle 

• Provencen kartan ja infoa kohteesta 

 

Lisämaksusta: 

• Yhden hengen huone 

• Illalliset 

• Retkipalvelut, viinitilavierailut jne 

• Paikalliset turistiverot majoituksessa (1,10 € / hlö / pv), maksetaan vastaanottoon 

• Lisäyöt alkaen 95 € / hlö / yö edullisimmalla matkustuskaudella 

 

Hinta ei sisällä:  

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksia 

• Lentoja 

 

Tilaukset:  

matkat@pamplemousse.fi tai 09 455 1121. Tilauksen yhteydessä anna nimet, yhteystiedot, pelaajien 

hcp, pääkuski jos otat vuokra-auton, halutut lisäpalvelut.  

mailto:matkat@pamplemousse.fi

