
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matkan sisältö: 
 

 Primara Airin suorat reittilennot  
Lappeenranta – Malaga - Lappeenranta 
 

 Majoitus La Cala Resort * * * *  
kahden hengen huonessa  
 

 Aamiaiset ja 2 x kylpyläkäynti 
 

 5 x green fee / 3 golfkenttää sis. jaettu golfauto 
(1 x Europa, 2 x America ja 2 x Asia) 
 

 Lentokenttäkuljetukset kohteessa 
 

 

La Cala Resort on Espanjan suurin golfkohde Välimeren ja Sierra de 

Mijasin luonnonpuiston välissä. Resort on suuresta koostaan huolimatta 
rakennettu väljästi, joten lomalla saa nauttia niin ihmisvilinästä kuin 
omasta rauhastakin. Resort sijaitsee lähellä Marbellan, Puerto Banusin 
ja Fuengirolan kaupunkeja. 

La Cala Resortin huoneet on sisustettu ylellisesti ja niissä on oma par-
veke tai terassi. Huoneet ovat valoisia ja niistä on hienot näkymät vuo-
ristoon, golfkentälle tai puutarhaan. 

Alueen pääkaupunki, Malaga, tarjoaa nähtävää esimerkiksi taiteen ja 
historian ystäville. Kaupungissa on myös erinomaiset ostos- ja ravinto-
lapalvelut. 

Huoneita  107 
 
Huoneissa  ilmastointi, minibaari, tv, puhelin, langaton internetyhteys,
  hiustenkuivaaja, tallelokero, parveke tai terassi 
 
Ravintolat 2 ravintolaa ja 2 baaria 
 
Lähin golfkenttä Campo America, Campo Asia ja Campo Europa 
 
Kaupungit Marbella 20 min, Fuengirola 10 min 
 
Lentokentät Malaga 30 min 
 

 

>>  www.lacala.com/ 
 

 

La Cala Resort  

 

GOLFMATKA – La Cala 
> Viipurin Golfin klubimatka, Costa del Sol, Espanja, 7 vrk 

 
9.4 - 16.4.2018 

 

Leppoisa golfloma Costa del Solilla! 
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Menolento  /  ma 9.4.2018 

 Lappeenranta Malaga  

 08:45 12:55  

Paluulento  /  ma 16.4.2018 

  Malaga  Lappeenranta  

  15:00   21:00  

Campo Asia on jännittävä kenttä, jossa lähestymislyönnin 
onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Campo America 

muistuttaa topografialtaan Campo Asiaa, mutta leveät väylät 
antavat avauslyönneissä hieman Campo Asiaa enemmän 
anteeksi. Väyläbunkkereita on myös vähemmän, mutta ken-
tän korkeuserot antavat haastetta mailavalintoihin. 

Campo Europan (Par 71) kenttä eroaa kahdesta edellä mai-

nitusta leveämpien väylien ja avoimempien viheriöiden ansi-
oista. Ojen-joki leikkaa kolmea väylää ja sen yli on viisi siltaa 
joista suurin on 45 metriä pitkä. Kaikki kentät on suunnitellut 
yksi tämän päivän johtavista suunnittelijoista: Cabell B. Ro-
binson. 
 
 

>>  www.lacala.com/es/golf-mijas/golf-abonos/ 

 

 Bägin kuljetus lennolla +80 € / bägi / meno-paluu 
 

 Huone yhdelle +285 € / hlö / 7 vrk 
 

 Puolihoito koko matkan ajaksi +170 € / hlö 
 

 Lisä green fee +60 € / kierros 

Lisämaksusta: 

Lähde mukaan Viipurin Golfin klubimatkalle 
aloittamaan kausi 2018 Espanjan auringos-
sa. Nyt pääset mukaan helposti kotilentoken-
tältä suoralla lennolla Malagaan! 
 
 
Ilmoittaudu mukaan matkalle 29.10.2017 
mennessä tai tiedustele lisää: 
 
Taina Wuorinen puh. 044-262 6059 
Email: taina.wuorinen@kultaharju.fi 

Lennot 

Lennot ovat Primera Air lentoyhtiön suorat reittilennot 
Lappeenrannasta Malagaan.   
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara 
(max. 23kg) sekä käsimatkatavara (max. 10kg). 
Golfbägin kuljetus (max. 20kg) lennoilla lisämaksusta. 
 
Matkan aikana on maksullinen eväs- ja juomatarjoilu. 

Campo Asia, Campo America & Campo Europa 3 x 18 reikää 

Hinta 1595 € / hlö / kahden hengen huoneessa 

”Pidetään pallo pelissä ja 

pilke silmäkulmassa!” 
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