
Huoneita: 107 huonetta
Huoneissa: ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, 
langaton internetyhteys, hiustenkuivaaja, 
tallelokero, parveke tai terassi
Ravintola: 2 ravintolaa, 2 baaria

Lisäpalvelut: Hyvinvointipalvelut, kuntosali, 
uima-altaat, monipuoliset liikuntamahdolli-
suudet
Lähin golfkenttä: Campo America, Campo 
Asia, Campo Europa ovat hotellin yhteydessä
Lähin lentokenttä: Malaga 39 km
Lähin kaupunki: Fuengirola 14 km, 
Marbella 21 km

toimisto@golfpassi.fi p. 03 515 1007 ( 9–16 ) golfpassi.fi

 MATKAN SISÄLTÖ

Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki *

Majoitus 7 vrk La Cala Resort**** kahden hengen huoneessa

Puolihoito (aamiainen ja kolmen ruokalajin päivällinen)

5 x green fee La Calan kolmella eri kentällä, etukäteen varatut tiiajat

Pro Tuomas Sistosen matkanvetäjän palvelut ja  
golfopetusta viitenä päivänä, n. 1,5 h per kerta

Kolme (3) spa-osasto vierailua

LA CALA RESORT
MIJAS COSTA | COSTA DEL SOL, 

ESPANJA

PELI- JA OPETUSMATKA  
6. – 13.1.2023 
Pro Tuomas Sistonen

sis. käsimatkatavaran 8 kg ja matkatavaran ruumaan 23 kg (voi olla myös golfbägi)

7 VRK 

La Cala Golf & Spa Resort tunnetaan yhtenä koko Espanjan parhaista ja 
suurimmista golfkohteista. Hotellin yhteydessä sijaitsee kolme cham-
pionship-tason golfkenttää. Resort sijoittuu Välimeren ja Sierra de Mijasin 
luonnonpuiston väliin. Hotellilta on Fuengirolan keskustaan matkaa 
ainoastaan noin 14 km,  joten vapaapäivänä siellä on helppo vierailla 
vaikka ostoksilla tai aistimassa rantakadun tunnelmaa. Myös Marbella ja 
Puerto Banus ovat helposti saavutettavissa.

Hotellin huoneet on sisustettu tyylikkäästi ja niissä on oma parveke tai 
terassi. Huoneet ovat valoisia ja ne ovat hyvin varusteltuja sekä niistä on 
kauniit näkymät vuoristoon, golfkentälle tai puutarhaan.

Golfin lisäksi matkalla voi nauttia hotellin kylpylästä ja sen hoidoista – 
unohtamatta erinomaista ruokaa.

LA CALA GOLF & SPA RESORT****

Matkaan sisältyy Pro Tuomas Sistosen 
opetusta harjoituskentällä (5 x 1,5h) ja lisäksi 
Tuomas pelaa ryhmien mukana kentällä. 
Opetustilaisuudet koostuvat eri teemoista, 
joihin voit osallistua kuten itse haluat.

Tervetuloa mukaan!

https://golfpassi.fi/


LA CALA RESORT
MIJAS COSTA | COSTA DEL SOL, 

ESPANJA

toimisto@golfpassi.fi p. 03 515 1007 ( 9–16 ) golfpassi.fi

Alueella on kolme 18 reiän championship-tasoista golfkenttää, jotka haas-
tavat pelaajan kukin omalla tavallaan. Lyhyen matkan päässä hotellilta on 
myös erinomainen harjoittelukeskus ja sen yhteydessä tasokas par 3 har-
joituskenttä. Golfkentillä on korkeuseroja, joten matkaan sisältyy golfauton 
käyttö. Maisemat kaikilta kentiltä ovat todella upeat ja kentät ovat hyvässä 
kunnossa.

Campo Asia on jännittävä 5925 m pitkä Par 72 kenttä, jossa lähestymis-
lyönnin onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Campo Americalla on pituutta 5987 metriä ja Par 72. Kenttä muistuttaa 
topografialtaan Campo Asiaa, mutta leveät väylät antavat avauslyönneissä 
hieman Campo Asiaa enemmän anteeksi. Väyläbunkkereita on myös 
vähemmän, mutta kentän korkeuserot tuovat haastetta mailavalintoihin.

Campo Europa, 6012 metrinen Par 71 kenttä eroaa kahdesta edellä maini-
tusta leveämpien väylien ja avoimempien viheriöiden ansioista. Ojen joki 
leikkaa kolmea väylää ja joen ylittää näillä 5 siltaa, joista pisin on 45 metriä 
pitkä.

La Cala Resort****
C. Mirador del Golf, 1, 29649 
La Cala de Mijas, Málaga, Espanja
p. +34 952 66 90 00

GOLF

LENTOAIKATAULUT
Lennot >  meno pe 6.1.2023  Helsinki 07:45 - Malaga 11:30
Lennot <  paluu pe 13.1.2023  Malaga 12:25 - Helsinki 18:05 
 

• Lisämatkatavara lennoilla (esim. golfbägi) +58 € / menopaluu / max. 23 kg
• Vapaapäivän greenfee +60 € ennakkoon varattuna Golfpassilta
• Huoneluokan korotus Superior huone +260 €/ huone /  7 vrk
• Huoneluokan korotus Junior Suite +570 €/ henkilö /  7 vrk

LISÄMAKSUSTA

Tartu retkeen!

1698 € 1985 €2 hlö / huone 1 hlö / huone

MATKAN HINTA

LISÄTIEDOT / OPETUS
p. 03 515 1007 ( 9–16 )
toimisto@golfpassi.fi
golfpassi.fi

Tuomas Sistonen
p. 040 829 6605
tuomas.sistonen@gmail.com

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

https://golfpassi.fi/

