
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Norwegian suorat reittilennot 

Helsinki – Malaga - Helsinki 

• Majoitus Hotel Almenara Golf & Spa * * * * 

kahden hengen huoneessa 

• Aamiainen ja 4 x päivällinen 

• 5 x green fee Almenara Golf  

• Lentokenttäkuljetukset kohteessa 

• Pro Tuomas Sistosen matkapalvelut ja 

golfopetus viitenä päivänä palloineen 

 

Sotogrande on tyylikkäästi suunniteltu alue Etelä-Espanjassa 
vain puolen tunnin ajomatkan päässä Gibraltarilta. Tämä 
lomakohde on tunnettu korkealuokkaisista palveluistaan sekä 
monista vapaa-ajan mahdollisuuksistaan - ennen kaikkea 
huolitelluista golfkentistä ja hevospoolosta. 
  

Hotelli Almenara sijaitsee upeiden golfkenttien ympäröimänä ja 
hotellin yhteydessä toimii 27- reikäinen golfkeskus.  
Tasokkaat ja tyylikkäästi sisutetut huoneet tarjoavat asiakkaille 
mukavuutta asumiseen ja hotellin yhteydessä toimii myös 
kylpylä kauneus- ja terveyspalveluineen.  

 
Huoneita  148, joista sviittejä 12 
Huoneissa Oma terassi tai parveke, langaton internet, tv, ilmastointi ja 

lämmitys, minibaari 
Ravintolat 2 ruokaravintolaa ja pianobaari 
Lisätiedot 24 h huonepalvelu, ulkona uima-allas, lämmitetty sisäuima-

allas, concierge, ”bisneskeskus”, pesula, lapsenvahtipalvelu, 
autovuokraus, helikopterin vuokraus, television katselualue, 
kuljetuspalvelu hotellin alueella, miniklubi, rantaklubi, 
terveyspalvelut, terveyskylpylä  

Lähin golfkenttä Almenara golf 27-reikää hotellin yhteydessä 
Muut golfkentät Valderrama(1 km), La Reserva(2 km), San Roque(8 km), 

R.C.G Sotogrande(3 km), La Cañada(5km), Alcaidesa(5 km) 
Lentokentät Málaga (115 km) 
Vapaa-aika Kalastus, vesiskootterivuokraus, purjelautailu, katamaraani, 

purjehdus, sukelluskoulu, vesihiihto, moottoriveneen tai 
yksityisjahdin vuokraus, polkupyörä/maastopyörävuokraus, 
tenniskentät, hevospoolo, ratsastus, erilaiset retket  

 

>>  www.hotelalmenara.com 
 

Hotel Almenara Golf & Spa  

Golfmatkan sisältö: 

GOLFMATKA – Sotogrande 
> Pro Tuomas Sistosen opetus-  ja pelimatka Almenaraan, 

Espanjaan, 7 vrk 

 9. – 16.11.2018 
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Menolento  /  pe 9.11.2018 

 Helsinki Malaga  

 20:10 23:55   

Paluulento  /  pe 16.11.2018 

 Malaga Helsinki  

 13:45 19:30  

Almenaran golfkenttä koostuu 27 väylästä, jotka 
mahdollistavat kolme erilaista 18 reiän 
kokonaisuutta ja golfkierrosta. Kentän väylät 
kulkevat kauniissa ja vaihtelevassa maastossa ja 
kaksi isoa järveä tuovat näyttävyyttä ja haastetta 
peliin. Klubilta on upeat näkymät merelle. 
Almenarassa on myös hyvät harjoittelu-
mahdollisuudet.  
Sotogranden alueella on useita tunnettuja 
huippukenttiä, joten halutessasi voit lisätä niitä 
matkaohjelmaan.  
 

>>  www.hotelalmenara.com/en/almenara-
golf/almenara-golf-club/ 

 

Hinta 1315 € / henkilö/ kahden hengen huoneessa 

• Golfbägi lennoilla +80€ / max. 20kg / 
menopaluu 

• Huone yhdelle +195€ / hlö / 7vrk 

• Huone golfnäkymällä +65€ / hlö / 7vrk 

• Lisä green fee vapaapäivälle San Roque New 
Course sis. kuljetuksen + 85€ / hlö 
 

Lisämaksusta: 

Lennot 

Lennot ovat Norwegian lentoyhtiön suoria 
reittilentoja Helsingistä Malagaan. 
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkalaukku 
ruumaan sekä käsimatkatavara. Golfbägin kuljetus 
on lisämaksusta 
Lennon aikana on maksullinen eväs- ja 
juomatarjoilu. 

Almenara Golf 27 reikää 

Matkanjohtaja ja valmentajasi matkalla 
 

Matkaan sisältyy golfopetusta viitenä päivänä harjoitusalueilla 
ja kentällä. Harjoituksissa kerrataan eri tekniikoita ja opitaan 
uusia, pelaamista helpottavia asioita. Tuomas pelaa 
ryhmien mukana ja auttaa vastaantulevissa haasteissa.  
 

Tuomas on 32-vuotias pelaava ja opettava golfammattilainen. 
Hän kilpailee kesäisin Finnish Tourilla ja talvisin Espanjassa. 
Tuomas toimii golfopettajana Kerigolfin ja Rantasalmi Golfin 
kentillä sekä vastaa molempien seurojen junioritoiminnasta. 
Talven hän opettaa Espanjassa Cerrado Del Aguilan 
golfkentällä. 
  
Lisäinfoa kurssista ja pelaamisesta saat kysymällä 
Tuomakselta puh. 040 829 6605 
Sähköposti: tuomas.sistonen@gmail.com 
 

Ilmoittaudu matkalle Tuomakselle tai Golfpassille! 
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