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6-daags golfarrangement € 849,- 
 

 
 
Het La Cala Golf & Spa Resort is een van de grootste golfresorts met maar liefst drie eigen 
18-holesbanen. Dit smaakvol ingerichte golfhotel met uitzicht over de banen ligt in alle rust 
in een prachtig, ongerept berglandschap.  
 
Hier geniet u van een heerlijke golfvakantie. Het golfresort ligt centraal ten opzichte van het 
strand (ca. 15 minuten), de luchthaven (ca. 35 minuten) en Marbella (ca. 30 minuten).  
Kortom, een heerlijke golfbestemming om er even 'helemaal uit te zijn' en te genieten van 
de natuur en drie fantastische golfbanen. 
 
Wat is in de prijs inbegrepen: 
5 overnachtingen (op basis van 2 personen) 
5 x ontbijtbuffet 
3 greenfees op La Cala met buggy (op basis van 2 personen) 
4 keer gebruik sauna faciliteiten 
8 lesuren techniek 
12 lesuren begeleiding course management in de baan 
Transfer van vliegveld naar hotel en retour 
 
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10. 
 

Golfles en course management van head professional Eric Verhoeven  
- 4 lesuren training driving range in de ochtend (incl. ballen) 
- 2 uur training putting & chipping green in de ochtend (incl ballen) 
- 2 uur voor 6 holes par 3 training  
- 3 x 18 holes begeleiding course management 
 
 

Exclusief: 
- excl. vlucht (zie pagina 2) 
- excl. diner en lunch 
- Toeslag 1-persoonskamer is € 22 per nacht. 
 
 

https://www.lacala.com/
https://www.lacala.com/
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Vlucht 
De retourvlucht boek je zelf via www.transavia.com. Boek je nu, dan betaal je plm € 120 pp 
voor de heen- en terugvlucht exclusief kosten golfuitrusting a € 60,- pp voor de heen- en 
terugvlucht. Je vliegt met Transavia vanaf Amsterdam direct op Malaga.  
 
Huurauto 
Bij de reis zit een transfer van vliegveld naar hotel inbegrepen. Wil je alsnog zelf een 
huurauto huren, dan adviseren wij SunnyCars. Boek je nu, dan huur je een auto comfort 
klasse voor € 125,-  basis van full/full inclusief alle andere kosten. 
 
Data 
Maandag 15 januari tot zaterdag 20 januari 2018 

Maandag 22 januari tot zaterdag 27 januari 2018 

 
Inschrijven  
U kunt inschrijven voor de golfreis tot 10 december 2017. Op 12 december ontvangt u per 
mail bericht of het minimumaantal deelnemers behaald is om de golfreis door te laten gaan. 
Wij adviseren u daarom uw vlucht pas na 12 december te boeken. 
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Programma maandag 
6.50 uur vertrek Schiphol 
9.50 uur aankomst Malaga 
11.00 uur inchecken/ ontvangst in hotel 
 
15.00 uur Par 3 contest 
19.00 uur diner  
 
Programma dinsdag 
09.30 golfles (techniek) 
12.00 lunch 
13.00 18 holes met course management onder begeleiding van de golfprofessional 
17.00 nabespreking course management in de groep 
 
Programma woensdag 
09.30 golfles (techniek) 
12.00 lunch 
13.00 18 holes met course management onder begeleiding van de golfprofessional 
17.00 nabespreking course management in de groep 
 
Programma donderdag 
De dag is vrij te besteden. Met de groep wordt tevens besproken of er deze dag extra 
gespeeld wordt, op La Cala of op een baan in de nabije omgeving.  
 
Programma vrijdag 
09.30 golfles (techniek) 
12.00 lunch 
13.00 18 holes met course management onder begeleiding van de golfprofessional 
17.00 nabespreking course management in de groep 

Programma zaterdag  

11.00 uur Putting Contest (optioneel) 

13.00 uur einde programma, vrij te besteden middag 

 

17.40 uur vertrek uit hotel 

18.40 uur aanwezig Malaga vliegveld 

20.45 uur vertrek uit Malaga 

23.40 uur aankomst Schiphol 
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Inhoud lesprogramma 

Na je aanmelding krijg je een intakeformulier toegestuurd waarin je je huidige spel kunt 

beschrijven en je persoonlijke wensen kunt aangeven. Wil je bijvoorbeeld werken aan je 

shortgame, aan je course management of wil je meer lengte in de slagen?  

Tijdens de lessen en begeleiding in de baan, gaat head professional Eric Verhoeven samen 

met jou hiermee concreet aan de slag. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid tot extra 

privélessen buiten het programma om. 

 

 

 

    

    
 


