
 

 

LÄHDE KARELIA GOLF SENIOREIDEN 
PELIMATKALLE ESPANJAN ALMERIMARIIN! 

  
 

 
ALMERIA - PAIKKA MINNE AURINKO MENEE VIETTÄMÄÄN TALVEA! 

GOLFIA ALMERIAN AURINGON ALLA! 
 

Matkakohde  ALMERIA - ALMERIMAR 
 

Ajankohta   18. – 25.11.2020    
 

Kesto   1 viikko (keskiviikko – keskiviikko) 
 

Hinta  1.345€ / hlö 
 

Hintaan sisältyy -    Meno-paluu bussikuljetus Outokumpu -Joensuu – Helsinki–Vantaa  
     lentoasema nykyaikaisella linja-autolla 
-    Lentomatka Helsinki – Malaga – Helsinki Finnairin reittilennolla 
- Golfbägin kuljetus lennoilla 
- Lentokenttäkuljetukset Malaga – Almerimar – Malaga nykyaikaisella 

linja-autolla 
- 1 viikon majoitus Hotel GOLF ALMERIMAR **** jaetussa 2-

hengen huoneessa puolihoidolla 
- 6 kierrosta golfia Almerimar Golfissa (27 reikäinen kenttä) valmiiksi 

varatuilla lähtöajoilla  
- 3 x sisäpääsy hotellin kylpylään 
- Golfaavan matkajohtajan palvelut   

 

Lisämaksusta  -    Muut kuin ylläolevat palvelut 
- 1-hengen huone 295€ / hlö / vko 
- Ruokajuomat päivälliselle 

 

28 nopeinta mahtuu mukaan matkalle! 

 

KOTIOVELTA GOLFAAMAAN! 
 

Alustava lentoaikataulu: 
Helsinki – Malaga 18.11.2020 AY1671 KLO 06:00 – 09:40  
Malaga – Helsinki 25.11.2020 AY1672 KLO 10:30 – 16:00  
 

Tiedustelut ja varaukset 31.5.2020: 

Westman Leena  puh. 040 737 1511   
leena.westman@gmail.com  

Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, s-posti ja puh. 
 

Vahvista varauksesi maksamalla ennakkomaksu 200€ / hlö 31.5.2020 mennessä  
Karelia golfin senioritoimikunnan tilille: 

FI 72 5234 2020 0415 65 viitenumero: 10090 
 

28 nopeinta mahtuu mukaan matkalle! 

mailto:leena.westman@gmail.com


 

 

Almeria: 
Almeria on kaupunki Välimeren rannalla Andalusiassa, Kaakkois-Espanjassa. Se on samannimisen 
maakunnan pääkaupunki. Joku on joskus sanonut: ”Almeria on paikka minne aurinko menee 
viettämään talvea”. Almerían ilmasto on kuiva ja aurinkoinen. Maakunnassa sijaitsee Euroopan 
ainoa hiekka-aavikko sekä Cabo de Gata-Níjarin luonnonpuisto. Almeríassa on kuvattu yli 500 
elokuvaa, muun muassa westernejä Desierto de Tabernasissa noin 30 km:n päässä Almeríasta, 
jossa sijaitsee lavastettu Villin lännen kaupunki. 
  

Hotellitiedot: 

HOTEL GOLF ALMERIMAR ****+ 
Almería, Spain www.arhoteles.com/en/hotel-costa-de-almeria/hotel-golf-almerimar 
Hotelli sijaitsee Almerimar Golf kentän keskellä, vain 50 metriä Marina Almerimarista ja rannalle on 
n. 400 metriä. Korkeatasoinen hotelli tarjoaa ihanteelliset olosuhteet onnistuneelle golflomalle. 
Hotellissa on ravintola ja baareja, joissa hyvää ruokaa ja - palvelua. Lisäksi hotellissa on kylpylä. 
Kylpyläosastolla on tarjolla myös erilaisia hoitoja. Kuntosali on hyvin varusteltu. Free WIFI.   
Huoneet: Tilavissa huoneissa on ilmastointi sekä lämmitys, ilmainen Wi-Fi yhteys, LCD satelliitti 
TV, puhelin, ilmainen tallelokero, minibaari, terassi/parveke, hiusten kuivaaja sekä suihku ja WC. 
 

ALMERIMAR GOLF 
Almerimar golfissa on 27 reikää, joten se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja ja haasteita pelaamiseen. 
Kolme erilaista kenttää saadaan, kun yhdistellään kentän kolmea 9 reikää (Blanco=valkoinen, 
Rojo=punainen ja Azul=sininen). Kentän on suunnitellut Gary Player. Väylien varrella on mahtavia 
Palmuja sekä useat vesiesteet lisäävät kentän haastavuutta. Lisäksi kentällä useita tiiauspaikkoja,  
joita voi vaihdella lisätäkseen kentän mielenkiintoa. Andalusian Välimerellinen lempeä ilmasto 
tekee golflomasta ainutlaatuisen kokemuksen. Luonnon kauniissa ympäristössä sijaitseva kenttä 
tarjoaa haasteita kaiken tasoisille pelaajille. Kentällä on lisäksi hyvät harjoittelualueet. 
 

Varattu lähtöajat: 
19.11. Blanco/Rojo  klo 09:12-  20.11. Rojo/Azul  klo 09:12- 
21.11. Azul/Blanco klo 09:12- 22.11. Rojo/Azul klo 09:12- 
23.11. Azul/Blanco klo 09:12- 24.11. Blanco/Rojo klo 09:12- 
 

Tiedustelut ja varaukset 31.5.2020: 

Westman Leena  puh. 040 737 1511   
leena.westman@gmail.com  

Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, s-posti ja puh. 
 

Vahvista varauksesi maksamalla ennakkomaksu 200€ / hlö 31.5.2020 mennessä  
Karelia golfin senioritoimikunnan tilille: 

FI 72 5234 2020 0415 65 viitenumero: 10090 
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