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HUHTIKUUSSA TENNISMATKA ESPANJAN COSTA DEL SOLILLE  

 

Tennisvalmennusta on matkalla yhteensä 15 tuntia. Pelipaikkana viihtyisä Royal Tennis Club ja 

toinen paikallinen tennisklubi. Royal sijaitsee Marbellasta noin 5 km Malagan suuntaan, klubilla 

8 massakenttää, 2 padel-kenttää, ravintola, baari, uima-allas, jooga- ja kuntosali. Malagan 

lentokentältä matkaa n 40 min. http://www.royaltennisclub.com/.  

 

Tennisvalmennuksesta vastaa ITP ry sekä paikalliset ammattivalmentajat.  

Lisätietoja ITP ry, Riku Helminen, puh. 046 921 6284. 

 

 

 

Lennot:  Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki sis. matkalaukkumaksut. 

15APR  HELSINKI – MALAGA 0600 – 0945  AY7051 

21APR  MALAGA – HELSINKI 1035 – 1610 AY1672 

  

Kuljetukset: Matka sisältää edestakaiset lentokenttäkuljetukset (noin 40min/suunta).  

 

Majoitus, ruokailut ja hinnat: 

 Majoitusvaihtoehtona kaksi eri hotellia. Majoitus sisältää 6 yön majoituksen jaetussa 

kahden hengen huoneessa, aamiaiset. Yhden hengen huone lisämaksusta.   

 

1) Hotel Royal Tennis Club Marbella. www.royaltennisclub.com  

Matkan hinta 1635 € / hlö. 

 

2) Hotel Los Monteros Spa & Golf Resort, www.monteros.com  

Matkan hinta 2095 € / hlö. Huonetyyppi classic, saatavuuden mukaan upgrade. 

Aamiaisella tarjolla lasi kuohuvaa. Pelaaminen ilmaista hotellin asvalttikentillä 

3h per huone, lisäksi kolme sisäänpääsyä spa-osastolle per hlö kuuluu matkan 

hintaan. Tässä hotellissa asuvat haetaan aamuisin Royal Tennis Clubin kentille. 

Paluu omatoimisesti esim. taxilla. Matkaa noin 2 km. 

 

Muuta:  Ei-pelaavalle lähtijälle alennusta em. hinnoista 440 €. 

Hinnat edellyttävät 10 osallistujaa. Hintoihin lisätään palvelumaksumme 24 € / hlö.  

Varaamme mielellämme myös golf-kierrokset, bagista lennoilla lisämaksu. 

 

Ilmoittautumiset 4.2.2022 mennessä Pamplemousseen: 

➔ matkat@pamplemousse.fi tai puh. 09-4551121 / 050-5316341. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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http://www.royaltennisclub.com/
http://www.monteros.com/
mailto:matkat@pamplemousse.fi


   

   
TENNISMATKA MARBELLA 15.4 – 21.4.2022 

Pamplemousse Oy, Puhurinpolku 1 D, 02120 Espoo – Finland 

 puh. 09 455 1121, www.pamplemousse.fi 2(2) 

 

MATKAN OHJELMA: 

 

Perjantai 15.4.2022: Saapuminen Marbellaan  

0600-0945 Finnairin reittilento Helsinki – Malaga. 

  Kuljetus hotellille ja majoittuminen. 

Iltapäivä Viikon läpikäyntiä ja ensimmäiset tennistreenit iltapäivällä. 

 

Lauantai 16.4. – Keskiviikko 20.4.2022 

Aamiainen. 

 Tennistreeniä klubilla päivästä riippuen joko aamupäivällä tai iltapäivällä 

(tarkentuu myöhemmin).  

 Keskiviikkona yhteinen matkan päätösillallinen.  

 

Torstai 21.4.2022: Kotiin 

  Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja laukut bussiin.  

klo 7.45 Bussikuljetus lentokentälle. 

1035 – 1610 Finnairin reittilento Malaga – Helsinki. 

 

 

Lisätennikset ja golf:  

- Halukkaat voivat pelata iltapäivisin itsekseen vapailla kentillä omakustanteisesti 

(maksat paikallisen kenttämaksun, n. 22 € / h).  

- Alueelta helppo liikkua busseilla/kävellen/pyörillä/taksilla Marbellan keskustaan. 

- Halutessasi varaamme golfaikoja läheisille kentille, kuljetukset kentille järjestetään 

tarvittaessa omakustannehintaan. Kenttävaihtoehtoja, hinnat peliaikoihin klo 14 jälkeen:  

• Cabopino Golf, green fee noin 50 € / hlö, www.cabopinogolfmarbella.com  

• Santa Maria Golf Club, green fee noin 60 € / hlö, www.santamariagolfclub.com  

• Santa Clara Golf Marbella, green fee noin 82 € / hlö, www.santaclaragolfmarbella.com  

 

Matkapaketti sisältää: 

• Finnairin suorat reittilennot Malagaan, matkalaukkumaksut lennoilla (1 laukku ruumaan) 

• Lentokenttäkuljetukset 

• Majoituksen 6 yötä aamiaisilla 

• Tennisvalmennuksen noin 15 h ja kenttämaksut ja pallot 

• Matkapaketin (sis. kartat ja infon) postituksen ennen matkaa 

 

Maksuehdot lyhyesti (kattavat maksu- ja peruutusehdot erillisessä liitteessä):  

Ennakkomaksu 30 % + palvelumaksu ilmoittautumisen jälkeen (lähetämme laskun) / 

Loppumaksu 40 pv ennen matkaa. 

 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pamplemousse Oy. Matka on ryhmälle räätälöity reittilentoihin perustuva 

pakettimatka (valmismatka). 

 
* Tennisohjaus tapahtuu ulkona. Jos pelaaminen sään tai muun meistä riippumattoman syyn vuoksi mahdotonta, 

eikä pelaamatta jääneitä tunteja pystytä muuna aikana pelaamaan, ei niistä ole mahdollisuutta saada palautusta. 

 

* Matkailun avautumisen jälkeiset vaatimukset terveysturvallisuudesta matkailussa voivat vaikuttaa 

matkan luonteeseen. Kaikki matkailuun liittyvät terveysasiakirjat ja niiden hankinnat on jokaisen 

matkustajan omalla vastuulla samalla tavalla kuin passin. Huolehdithan matkavakuutuksestasi. 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.cabopinogolfmarbella.com/
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