
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W LISTOPADZIE GRAMY W HISZPANII!  

 
Lauro Golf Resort, Malaga  

 

TERMIN:   22-29.11.2015  
 
Bilet lotniczy: ok. 550 PLN (na dzień 28.10.2015) 
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. 19.50 
Przylot: Malaga   godz. 23.50 
 
Powrót: Malaga   godz. 15.10 
Przylot: Warszawa  godz. 19.10 
 

CENA: 530 EUR  + bilet lotniczy  
+ bus z Łodzi [ok. 100 PLN]  

     
� luksusowe apartamenty 
� 2 posiłki dziennie 
� pole tuż przy apartamentach  
� tylko 15 min od lotniska i od plaży 
� pole 27 dołków 



PROGRAM WYJAZDU 
 
niedz. 22 listopada 

17.00 wyjazd busem z Łodzi 
19.00 odprawa na lotnisku 
19.50 wylot z Warszawy 
23.50 lądowanie w Maladze  
przejazd do hotelu (15 min) 

 
pon. 23 listopada 

runda treningowa  
 

wt. 24 listopada  
I runda turnieju A&A Challenge  
 

śr. 25 listopada 
II runda turnieju A&A Challenge  
 

czw. 26 listopada 
III runda turnieju A&A Challenge  
 

pt. 27 stycznia 
IV runda turnieju A&A Challenge 
zakończenie turnieju i wręczenie nagród  

 
sob. 28 listopada 

dzień wolny 
 
niedz. 29 listopada 

13.30 wyjazd z hotelu 
14.00 odprawa na lotnisku 
15.10 wylot z Malagi 
19.10 lądowanie w Warszawie i dojazd do Łodzi 
 

 
W cenie pakietu:  
 
- 7 noclegów w luksusowym apartamencie przy polu 
golfowym (apartament z 2 sypialniami i 2 łazienkami) 
- śniadania i kolacje w restauracji przy polu goflowym 
- transfery na lotnisko  
  (lotnisko w Maladze-hotel, hotel-lotnisko) 
- 5 dni golf unlimitted na polu Lauro Golf  
 
Pole Lauro Golf  
 27 dołków, różne układy par 72 
 ośrodek jeździecki  
 korty tenisowe 
 
Dodatkowo płatne: 
 
- dojazd na lotnisko w Warszawie i powrót [ok. 100 PLN] 
- torba golfowa w samolocie – 70 EUR, na lotnisku 
 
- wózek golfowy (melex) 45 EUR/os./5 dni  
- piłki na drivingu - 15 EUR/5 dni  [bez limitu]  
 
PŁATNOŚCI 
 - zaliczka 500 PLN + bilet lotniczy do 6.11.2015 
 - pozostała kwota do 15.11.2015  
  (EUR wg kursu sprzedaży banku) 
 
Zapisy na wyjazd:  info@aia.pl  
 

Pytania i informacje: tel. 721 806 377   
 



 
Lauro Golf Course Details 
 
Holes: 27 
Length: 1-18  
6,151 metres (White), 
5,816 metres (Yellow),  
5,621 metres (Blue),  
4,929 metres (Red) 
Par: 72 
 
Length: 10-27  
6,078 metres (White),  
5,771 metres (Yellow),  
5,496 metres (Blue),  
4,979 metres (Red) 
Par: 72 
 
Length: 19-9  
6,073 metres (White),  
5,701 metres (Yellow),  
5,461 metres (Blue),  
4,912 metres (Red) 
Par: 72 
 
Designer: Falco Nardi Batini 
Opened: 1992 
 
Course Facilities: Driving range, putting greens, golf 
academy, paddle tennis, lawn bowls, equestrian centre, 
swimming pool, 3 restaurants, bar, trolley and buggy rental, 
changing rooms, pro shop, parking  
     

   


