
Kevään golfmatka Espanjan Costa 

Blancaan maaliskuussa 2018 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terve! 

On aika kohdistaa katseet kohti kevättä ja tarjolla olisi oikein hyvä kohde Espanjan itäisellä puolella. 

Paikkana toimii tällä kertaa La Sella joka sijaitsee Costa Blancalla Denian lähettyvillä. 

 

La Sella on alueen huippu-kenttä (27r) jonka on suunnitellut Olazabal. Kentällä on mm pelattu naisten 

Euroopan Touria. Kenttä kuitenkin on vaikeustasoltaan kohtalainen eli soveltuu pelaajalle kuin pelaajalle. 

Todella kauniissa maisemissakin kenttä on, sillä se sijaitsee vuoren juurella. Tästä huolimatta kenttä on 

hyvin tasainen ja käveltävissä! Hotellina toimii Denia La Sella Resort (HUOM! *****) missä meillä on 

puolihoito (aamiainen + illallinen). Myös juomapuoltakin kuuluu mukaan (Illallisella viini & vesi kuuluu. 

Rajoitettu määrä tosin.). Eli luvassa on paljon hyvää niin kentän kun myös asumisen suhteen! 

 

Kiintiö meillä on suht iso (30) joten tila ei lopu heti kesken. Tarjolla on siis sekä viikon että kahden verran. 

Mikäli kahden viikon (ensimmäinen viikko lisänä) matkailijoiden suhteen matkailijamäärä jää 6 tai alle niin 

tuo viikko toimii ns omatoimimatkana. Mikäli 7 tai yli pro itse on mukana molemmille viikoilla. Pääviikolla 

itse pro mukana tietysti. Kyseinen järjestelmä on myös aiemmin ollut käytössä. Pääviikolla meillä on 

tuttuun tapaan myös kilpailua sekä yhteiskliniikkaa tarjolla! 

 

Ilmoittautumiset mieluiten 3.12.2017 mennessä jolloin joudumme luopumaan tyhjistä kiintiöpaikoista 

mikäli niitä on. Sen jälkeen voi ilmoittautua niin kauan kun tilaa on mutta lentoliput ennemmin tai 

myöhemmin kallistuvat. Eli kysy sen hetkinen tilanne! Pääviikko on 12-19.3 ja kaksi viikkoiset tulevat viikkoa 

aiemmin paikalle! 

 

 



Lennot:             

 

2 viikkoa: 

Meno:               05.03.                 Helsinki – Alicante                     20:30 – 23:55   D8 5423 

 

1 viikko: 

Meno:               12.03.                 Helsinki – Alicante                     20:30 – 23:55   D8 5423 

Paluu:                19.03.                 Alicante – Helsinki                     14:30 – 19:50   D8 5422 

 

Matkaan kuuluu: 

 

Lennot, lentokenttäkuljetukset (Esp), 5 greenfeetä, golf-klinikka, hotellimajoitus: Denia La Sella Resort 

*****, puolihoito (juomabonuksella), kilpailu sekä hyvä seura! :) 

 

Hinta: 1320€/ hlö/2hh 

Lisäviikko: 850€/hlö/2hh 

1hh-lisä: 205€/vko 

Bäginkuljetus: 80€/menopaluu 

 

Ilmoittautumiset kirjallisena sähköpostitse: markus.dahlgren@suomi24.fi / Tarvittavat tiedot: Nimi, 

syntymäaika, osoite, hcp, seura (avoin kaikille seuroille), puh numero. 

 

Ystävällisin terveisin, PGA Pro Markus Dahlgren (050-3815352) 


