
 

 

                               
                   

GOLFMATKAN SISÄLTÖ: 
  > Norwegian suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki  

> Majoitus Sol Marbella Estepona – Atalaya Park * * * *  
   kahden hengen huoneessa 
> Puolihoito (aamiainen ja päivällinen) 
> 5 x green fee kolmella eri kentillä  
   (2x Atalaya Old Course, 2x Atalaya New Course, 1x Valle Romano) 
> Golfauto New Coursen kierroksille 
> Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa 
> Matkanjohtaja Pro Tuomas Sistosen matkapalvelut sekä 
golfopetusta 6 tuntia sis. rangen käytön palloineen 

 
Hotelli Sol Marbella Atalaya Park sijaitsee aivan rannan tuntumassa 
Marbellan ja Esteponan puolivälissä. Selkeällä säällä hotellista voi 
nähdä Gibraltarille ja jopa Afrikan mantereelle. 
 

Hotelli avataan uudelleen mittavien uudistusten ja remontin jälkeen 
kesäkuussa 2018.  
 

Hotellissa on 475 huonetta joista 33 sviittiä ja 53 junior sviittiä. 
Useimmista huoneista on näköala joko merelle, puutarhaan tai vuorille. 
Hotellissa on paljon tarjolla liikunta-aktiviteetteja. Iltaisin on tarjolla 
myös ohjelmaa eri teemoilla sekä livemusiikkia. 
 

Hotellissa on myös putiikkeja, kampaamo, basaareja ja pieniä 
kauppoja. Ravintoloita on kaksi; buffet ravintola  ja italialainen ala carte 
ravintola. Lisäksi palvelukokonaisuutta täydentävä aula-, allas- ja 
jazzbaarit. 

Huoneita  475  
Huoneissa wifi, TV, ilmastointi, minibaari, tallelokero, hiustenkuivain, 

parveke 
Palvelut 3 ulkouima-allasta, 1 sisäallas, 6 tenniskenttää, kuntosali, 

3 ravintolaa  
Lähin golfkenttä Atalaya golf 36-reikää samassa yhteydessä 3 km 
Muut golfkentät Valle Romano Golf 24 km, Los Naranjos 9 km 
Lähikaupungit Puerto Banus huvipursisatama 8 km, Estepona 16 km, 

Marbella 14 km 
Lentokenttä Málaga 65 km 
Ranta  rannalla (Atalaya Isdabe Beach) 
 

 
https://www.melia.com/en/hotels/spain/malaga/atalaya-park-

hotel/index.htmlttp://www.atalaya-park.es 
 

Sol Marbella Atalaya Park Resort 

1. - 8.2.2020 

Golfmatka – Atalaya Park 
 Pro Tuomas Sistosen peli- ja opetusmatka  
 Marbella - Estepona, Costa del Sol, Espanja 



 
               

Menolento  / la 1.2.2020 

 Helsinki Malaga  
 07:00 10:45   

Paluulento  /  la 8.2.2020 

 Malaga Helsinki  
 11:30 17:15  

Atalaya Parkin 18 reikäiset upeat golfkentät Atalaya Old ja Atalaya 
New sekä Atalaya Golf Club sijaitsevat 3 km päässä hotellista ja niille 
pääsee kätevästi hotellin omalla shuttle-bussilla.   
 
Atalaya Old (par 72, 6146m) on Championship tason kenttä joka 
tarjoaa haastetta monen tasoisille pelaajille leveine väylineen ja 
korotetuin greenein. Kentältä on upeat näköalat La Concha vuorelle 
ja kasvillisuus on rikasta. 
 
Atalaya New (par 71, 5142 m) kenttä tarjoaa upeat näköalat 
Välimerelle sekä Gibraltarille. Kentässä on vaihtelevuutta 
kumpuilevine väylineen ja nopeine greeneineen. Kentän alku on 
helpompi ja tasaisempi, tämän jälkeen on luvassa enemmän 
korkeuseroja ja upeita maisemia. Muista tarkat avaukset. New 
Coursen kierrokselle sisältyy golfauto. 
 
Valle Romano Golf on arvostettu kenttä ja sen on suunnitellut Cabel 
B. Robinson. Kenttä soveltuu erinomaisesti amatööreille, mutta 
mukautuu myös riittävästi haasteita tarjoavaksi kentäksi 
ammattilaisille. Viiden kilometrin pituinen Valle Romano Golf tarjoaa 
pelaajalle suuret viheriöt ja upean merinäköalan kaikilta väyliltä. 
Osalla väylistä on jonkin verran korkeuseroja.  
 

Hinta 1350 € / henkilö/ kahden hengen huoneessa 

Lennot 

Lennot ovat Norwegian lentoyhtiön suoria reittilentoja 
Helsingistä Malagaan ja takaisin. 
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara (max 20 kg) sekä 
käsimatkatavara. Lennolla on lisämaksullinen ruokatarjoilu. 
 
Bäginkuljetus lennolla on lisämaksusta. 
 
 

Atalaya Park Golf, Valle Romano 

Lisämaksusta:  
 
> Bägin kuljetus lennolla +80€ / 20kg / meno-paluu 
> Huone yhdelle +185€ / henkilö / viikko 
> Huone merinäköalalla  +140€ / viikko / jaettu kahden   
hengen huone  

 

  

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 34-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. 
  
Etukäteen varatut tiiajat: 
2.2. Atalaya Old klo 13.06  
3.2. Atalaya New klo 12.48 
4.2. Valle Romano klo 12.40 
5.2. – vapaa - 
6.2. Atalaya New klo 12.48 
7.2. Atalaya Old klo 13.06 
 
Opetus tapahtuu pelipäivinä harjoitusalueella klo 10.30 – 12.00 
 
Lisäinfoa kurssista ja pelaamisesta  
Tuomakselta 040 829 6605 tai tuomas.sistonen@gmail.com 
Golfpassi: 03 515 1007 tai toimisto@golfpassi.fi 
 
Ilmoittaudu matkalle Tuomakselle tai Golfpassille! 


