
                 G O L F    
B A H A M A S  

LUXURY ALL INCLUSIVE eksklusiivne pakkumine piiramatu 
TASUTA GOLFIGA Sandals Resortis!

 Meie pakkumine kehtib alates 18-aasta vanustele paaridele  Eksootilised 
asukohad ja imeilusad valged liivarannad  Üliluksuslik majutus parimates 

sviitides privaatse teenindajaga Privaatne keskkond, laud kahele küünlavalgel 
Piiramatu peamiselt a-la carte toitlustus ja parimad joogibrändid Piiramatud 

sportimisvõimalused, sh. sukeldumine, golf jm. Särav meelelahutus päikese ja 
tähtede all Pulmad, mesinädalad ja palju muud.  

LUXURY ALL 

INCLUSIVE eksklusiivne 

pakkumine piiramatu 

TASUTA GOLFIGA 

Sandals Resortis!

www.sandalsbeaches.lv       www.sandals.com

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust:  bd@sandalsbeaches.lv 

Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa Resort Suur Exuma saarel Bahamal 

on tunnustatud parimaks golfihotelliks Kariibi mere piirkonnas 

Sandals Emerald Bay golfirada on loodud golfilegend Greg Normani poolt 

18 auguga, PAR 72, 6401-meetrine meisterlik golfiväljak on võrreldav mistahes 

teise ¬ookeaniäärse väljakuga maailmas Ookeaniga ümbritsetud väljakutel 

puhuvad loodesuunalised passaattuuled, pakkudes erilist elamust nii kogenud 

kui alustavale mängijale Esimesed 9 auku läbitakse ookeaniäärsestes düünides 

ja imelilusates mangroovides, 9 viimast aga kivisel poolsaarel, kus avanevad 

imelised vaated Emeraldi lahele Nendel väljajuktel toimuvad Bahamas Great 

Exuma Classic, PGA TOUR- kinnised Web.com Tour üritused. 

 

Justkui pärlid, mis visatud türkiisikarva merre, on Eksuma saartel 

hüpnootiline võlu, millega võrdset on raske leida: valged liivarannad, lõputu 

türkiissinine meri ja värvilised korallrifid muudavad selle 365 saarest 

koosneva saarestiku unustamatuks paradiisiks.  Sukeldudes näiteks 

Thunderballi grotis, mille tegi tuntuks James Bond Thunderball (Keravälk) 

filmis, on võimalik kogeda vikerkaarevärvilist veealust maailma, vaadelda 

vaalu ja delfiine, külastada eksootilist Iguaanisaart, näha vaid Bahamale 

omaseid suplevaid põrsaid, osaleda erutaval ookeanisafaril, tegeleda 

sportkalastamisega või proovida oma õnne kasiinos.  Bahama saared pakuvad 

parimat igast maailmast, sidudes kirgliku troopikasaare võlu kosmopoliitse 

elukvaliteediga.  

BRONEERI ENNE 

16. AUGUSTINI 

JA SAATE PARIMA 

HINNAPAKKUMISE 

PUHKUSEREISIKS 

AJAVAHEMIKUS 

11.  JUUNIST KUNI 26. 

DETSEMBRINI 2019 

SANDALS EMERALD 

BAY GOLF, TENNIS & 

SPA RESORT 5***** 

SUUR EXUMA SAAR 

BEACH HOUSE LUXURY 

CLUB LEVEL ROOM 

ALATES -EUR 1780 

 

BEACH HOUSE 

OCEANVIEW GRANDE LUXE 

WALKOUT GRAND LEVEL ROOM 

ALATES -EUR 1900 

 

BEACH HOUSE ONE BEDROOM 

BUTLER SUITE 

ALATES -EUR 2210 

Tasuta pulmade 
tseremoonia ja 
eripakkumine 

mesinädalatele 1500 
dollarit paari kohta 

ERIPAKKUMINE: 
laenata / praamipilet: Nassau - 

Suur Exuma (Georgetown) - 
Nassau (reisiperiood: 

01.07.2019.- 31.10.2020) 



Hind 1 ühele isikule 7 öö, kõik hinna sees: 
 
• Club Level luksusklassi tuba kuninglikke king-size vooditega või Butler Suite' i koos privaatse 
toateenindajaga 
• Kohtumine ja tervitamine lennujaamas Suur Exuma saarel (Georgtown) ja transfeer lennujaamast 
hotelli ja tagasi 
• Kõik söögikorrad a-la-carte soovi järgi erinevate rahvusköökide 5* Global Gourmet® 11 restoranis, 
kaasa arvatud tellimine tuppa 
• Piiramatuses koguses jooke, sealhulgas eksklusiivsed alkoholibrändid kuuest täisteenindusega baarist 
• Piiranguteta golfimäng ka Butler Suite külalistele ja 2 tasuta golfiringi Club Leveli külalistele 
• Tasuta golfikoolitus (iga teisipäev) 
• Piiranguteta tennis 6 Har-Tru väljakutel, sealhulgas süvendatud väljakul  
• Sportimisvõimalused kaasaegses treeningsaalis Tehno Gym 
• Piiramatuses koguses sportimisvõimalusi vee-ja maismaal: sukeldumine akvalangiga, purjelauasõit, 
purjetamine, jne. 
• Lõõgastumine privaatses rannapaviljonis ja kolmes mageveebasseinis, sealhulgas Kariibide suurim 
lauge sisenemisega bassein, mille keskel põleb elav tuli 
• Pulmatseremooniad ja mesinädalate eripakkumine USD 1500 väärtuses paari kohta 
• Tasuta mesinädalakingitus tuppa: elegantselt paigutatud vahuvein, romantilised lilled ja dekadentlik 
hommikusöök voodis 
• Õhtused meelelahutusprogrammid, kõik hotellimaksud, jootraha, wi-fi 

Lisaks (ei ole hinna sees): 
 
• Lennupilet:  Tallinn - Bahama saar - Tallinn, hind ligikaudu EUR 
900 -1200 
• Täisteenusega golfilaenutus ja pood TaylorMade, Woods, Irons, 
 jne., golfiauto rent, PGA kursus 
• Lõõgastusprotseduurid Red Lane® spas , ekskursioonid,  jahi rent 
Concierge Service'selt 

www.sandalsbeaches.lv       www.sandals.com
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