
ATALAYA 
PARK

SOL MARBELLA ATALAYA PARK
Mittavasti vuonna 2018 uudistettu hotelli sijaitsee aivan rannan tuntumassa. 
Moderneista huoneista on useimmista on näköala joko merelle, puutarhaan 
tai vuorille. Ravintoloita on kaksi: buffet-ravintola sekä in & out ravintola-baari. 

Lisäksi palvelukokonaisuutta täydentävät aula-, allas- ja jazzbaarit.
Puerto Banuksen huvivenesatamaan on matkaa vain kahdeksan 
kilometria. Alue on oikea shoppailijan paratiisi tavarataloineen ja 
muotiliikkeineen. Puerto Banus tarjoaa myös paljon korkeatasoisia 
ravintoloita sekä iltaelämää.

PELI- JA OPETUSMATKA  
9. – 16.4.2023 
PGA Pro Juha Skyttä

 MATKAN SISÄLTÖ

AirBaltic suorat reittilennot Tampere – Malaga – Tampere *

Majoitus 7 vrk hotelli Sol Marbella Estepona – Atalaya Park ****  
kahden hengen huoneessa

Puolihoito (aamiainen ja päivällinen)

• 5 x green fee neljälle eri kentällä: 2 x Atalaya Old Course,  
  1 x Atalaya New Course, 1 x El Paraiso ja 1 x Valle Romano
• Golfauto New Coursen kierrokselle
• Etukäteen varatut tiiajat

4 x golfklinikka harjoitusalueella koostuen eri teemoista 

Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa

• PGA Pro Juha Skytän matkapalvelut sekä golfopetus 5 x 1,5 h
• Rangen käyttö palloineen opetustuokioden aikana

7 VRK 

Huoneita: 475
Huoneissa: wifi, TV, ilmastointi, minibaari*,  
tallelokero*, hiustenkuivaaja, parveke  
(*maksullinen)
Palvelut: 3 ulkouima-allasta,  6 tenniskenttää, 
kuntosali, 2 ravintolaa, urheilukenttiä, laajat 
puutarha-alueet
Lähin golfkenttä: Atalaya Golf – Old ja New 
Course 36-reikää (2,7 km)  

Muut golfkentät: El Paraiso 6 km,  
Valle Romano Golf 23 km
Lähikaupungit:  Puerto Banus Marina (8 km), 
Estepona (16 km), Marbella (14 km)
Lentokentät:  Málaga (65 km)
Ranta: Atalaya Isdabe Beach

toimisto@golfpassi.fi p. 03 515 1007 ( 9–16 ) golfpassi.fi

Juha

* AIR BALTIC: Sis. käsimatkatavaran 8 kg ja matkatavaran ruumaan 23 kg (ei voi olla bägi).

https://golfpassi.fi/


toimisto@golfpassi.fi p. 03 515 1007 ( 9–16 ) golfpassi.fi

Atalaya Parkin golfkentät Atalaya Old ja Atalaya New sekä Atalaya Golf Club sijaitse-
vat 3 km päässä hotellista ja niille kuljetaan hotellin omalla shuttle-bussilla.
Atalaya Old on Championship -tason kenttä, joka tarjoaa pelinautintoa monen 
tasoisille pelaajille leveine väylineen ja korotetuine greeneineen. Kenttä on mu-
kavan tasainen, puistomainen ja helposti käveltävissä. Atalaya Old on yksi alueen 
arvostetuimmista golfkentistä. Atalaya New kentässä on vaihteleva kumpuilevine 
väylineen ja nopeine greeneineen. Alkupää on helpompi ja tasaisempi, mutta tämän 
jälkeen on luvassa enemmän korkeuseroja ja upeita maisemi. Golfpassin asiakkaille 
New Coursella sisältyy myös golfauto. Kenttien yhteydessä on myös hyvät harjoit-
telualueet. Valle Romano Golf on yksi Costa del Solin arvostetuista kentistä. Se on 
suunniteltu kestävän kehityksen mallilla, kunnioittaen paikallista kasvistoa, eläinkun-
taa ja ympäröivää luontoa ja se soveltuu erinomaisesti amatööreille, mutta mukau-
tuu myös riittävästi haasteita tarjoavaksi kentäksi ammattilaisille. Valle Romano 
tarjoaa pelaajalle suuret viheriöt, melko mukavasti pelitilaa ja upean merinäköalan 
kaikilta väyliltä. 
Gary Playerin suunnittelma El Paraiso avattiin jo vuonna 1973. Se sijaitsee laaksossa 
pinjojen ja palmujen reunustaessa kentän väyliä. Kentällä on myös useita näyttäviä 
vesiesteitä ja se on helposti käveltävissä.

1698 € 2 hlö / huone / hlö

1878 € 1 hlö / huone

MATKAN HINTA Tartu retkeen!
LISÄTIEDOT / OPETUS
PGA Pro Juha Skyttä
juha.skyttä@nrg.fi
+358 040 733 0294

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
p. 03 515 1007 ( 9–16 )
golfpassi.fi
toimisto@golfpassi.fi

Sol Marbella Estepona
Atalaya Park****

Av. de las Golondrinas 2,

29688 Estepona, Málaga, Espanja

Puh.: +34 952 88 90 00

GOLFKENTÄT

GOLF / TIIAJAT

LENTOAIKATAULUT
Menolento  su 9.4.2023 Tampere > 06:10 Malaga 09:55
Paluulento  su 16.4.2023 Malaga  > 10:35 Tampere 16:10 

 • Golfbägi lennoilla +55 € / menopaluu / 23 kg
 • Huone sivuttaisella merinäköalalla +140 € / 7 vrk / huone

LISÄMAKSUSTA

Matkaan sisältyy Pga Pro Juha Skytän 
golfopetusta harjoituskentällä sekä peli-
tilanteessa. Rangeopetus (5 x 1,5 h) koos-
tuu eri teemoista kuten; svingi, avauspeli, 
lähipeli ja putti. Myös pelaajien toiveet 
otetaan huomioon. Harjoitustuokiot  
pidetään aamupäivällä ennen ensim-
mäistä tiiaikaa. Lisäksi Juha pelaa 
ryhmien mukana. 

10.4.  Atalaya Old  klo 12:03
11.4.  Atalaya New  klo 12:30
12.4.  – vapaa –  
13.4.  El Paraiso  klo 12:30
14.4.  Valle Romano  klo 12:10
15.4.  Atalaya Old  klo 12:12

https://golfpassi.fi/

