
 

 

 

 
ZAPRASZAMY DO HISZPANII!  

Hotel PYR, Fuengirola 
 

TERMIN:   8-15.12.2016  
Bilet lotniczy: ok. 600 PLN  
Lot bezpośredni Warszawa - Malaga 
W cenie biletu:  
1 szt. bagaż podręczny i 1 szt. bagaż do nadania 20 kg 
 
Torba golfowa dodatkowo płatna: 35 EUR/lot  
 
Linie lotnicze: Norwegian 
 
Wylot: Warszawa  godz. 11.25 
Przylot: Malaga   godz. 15.25 
 
Powrót: Malaga   godz.   7.00 
Przylot: Warszawa  godz. 10.50 
 

CENA: 620 EUR  + bilet lotniczy  
+ bus z Łodzi [ok. 100 PLN]  

� apartamenty 2-osobowe 
� śniadania  
� hotel przy plaży  
� 25 km od lotniska 
� 5 różnych pól golfowych 
� transfery na pola i lotnisko gratis 
� meleksy na wszystkich polach gratis 



  PROGRAM WYJAZDU 
 
czw. 8 grudnia  
 8.00 wyjazd busem z Łodzi 
 10.00 odprawa na lotnisku 
 11.25 wylot z Warszawy 
 15.25 lądowanie w Maladze  
 przejazd do hotelu (20 min) 
 
pt. 9 grudnia 
 runda treningowa - Calanova (15 km) 

 
sob. 10 grudnia 
 I runda turnieju A&A Challenge - Alhaurin (16 km) 

 
niedz. 11 grudnia 
 II runda turnieju - Mijas Los Lagos  (6 km) 

 
pon. 12 grudnia 
 III runda turnieju - La Cala (18 km) 

 
wt. 13 grudnia 
 IV runda turnieju - Mijas Olivos (6 km) 
 zakończenie turnieju i wręczenie nagród  
 
śr. 14 grudnia 
 dzień wolny  
 
czw. 15 grudnia 
 5.30 wyjazd z hotelu 
 6.00 odprawa na lotnisku 
 7.00 wylot z Malagi 
 10.50 lądowanie w Warszawie i dojazd do Łodzi 

 
 

W cenie pakietu:  
 
- 7 noclegów w apartamentach 2-os.  
- śniadania  
- transfery na lotnisko i pola golfowe 
- 5 rund golfa na różnych polach  
- meleksy na 5 polach 
 
Pola golfowe: Mijas Olivos, Mija Los Lagos, Alhauri n, 
Calanova, La Cala  
 
 
Dodatkowo płatne: 
 
- dojazd na lotnisko w Warszawie i powrót [ok. 100 PLN] 
- torba golfowa w samolocie – 70 EUR, na lotnisku 
 
 
PŁATNOŚCI 
 - zaliczka 1000 PLN + bilet lotniczy do 18.11.2016 
 - pozostała kwota do 25.11.2016  
  (EUR wg kursu sprzedaży banku) 
 
Nr konta: Fundacja Arkadia 
24 1140 2017 0000 4202 1301 0828 
 
Zapisy na wyjazd:  info@aia.pl  
 

Pytania i informacje: tel. 721 806 377   



 
 

 
 
 
 
 
     


