
Historiallinen ja maisemiltaan yhdeksi 
Euroopan kauneimmista niemistä ke-
huttu Cape Kaliakra sijaitsee noin vii-
sikymmentä kilometriä Varnasta koilli-
seen. Alueen ilmasto on erinomainen 
suomalaista golfaria ajatellen, sillä par-
haat golfkelit kohteessa ajoittuvat huh-
ti-toukokuulle ja syys-lokakuulle. Voit 
siis ottaa varaslähdön kotimaan golf-
kauteen tai pidentää kesän golfput-
kea Bulgarian lomalla. Alueelta nou-
see vahvaksi golftoimijaksi erityisesti 
BlackSeaRama, joka tarjoaa erinomai-
set puitteet niin majoituksen kuin golf-
palveluidenkin osalta.

Cape Kaliakran helmi BlackSeaRama
Bulgarian ensimmäinen Championship- 
tason golfkenttä ja vuonna 2009 maa-

Mustanmeren nouseva tähti 
BlackSeaRama
Bulgaria ei tule monelle ensimmäisenä mieleen golfmatkakohdetta valittaessa, mutta 
maa nousee kovaa vauhtia tarjoamaan vaihtoehdon perinteisille golfkohteille. Vaikka Bul-
garian golfkentät voi laskea kahden käden sormilla, ovat kentät korkeatasoisia niin mai-
semiltaan kuin suunnittelultaan. Erityisesti upea Cape Kaliakra erottuu edukseen: kolmen 
kentän kokonaisuus tarjoaa korkeatasoisen golfloman mykistävissä maisemissa.

ilman parhaaksi uudeksi kentäksi valit-
tu BlackSeaRama (18 reikää, 6648 m, 
par 72) on Gary Playerin suunnittele-
ma upea kokonaisuus, jossa on vahvoja 
links-vaikutteita. Kenttä sijaitsee aivan 
Mustanmeren rannalla, jylhästi nouse-
vien kalkkikivijyrkänteiden päällä. Kent-
tä on melko tasainen ja greenit ajoit-
tain hieman tavallista suurempia. Sig-
nature hole on jännittävä numero 18, 
jossa pallo lyödään tiiltä jylhän rotkon 
yli greenille.
BlackSeaRama on Gary Playerin ensim-
mäinen valmistunut golfkenttäprojek-
ti Itä-Euroopassa. Kenttä on noin 200 
metriä merenpinnan yläpuolella, mikä 
takaa mielettömät maisemat läpi kier-
roksen. Tyylikäs klubitalo sijaitsee ai-
van jyrkänteen reunalla, ja sen terassil-

la hengähdät kierroksen jälkeen hetken 
jos toisenkin ihastellen upeasti avau-
tuvia näkymiä Mustallemerelle ja golf-
kentälle. 

Dramaattinen Thracian Cliffs ja 
lempeä Lighthouse
BlackSeaRaman läheisyydessä sijaitsee 
myös toinen Gary Playerin suunnitte-
lema kenttä, Thracian Cliffs (18 reikää, 
6452 m, par 72), joka on maisemiltaan 
yksi Euroopan upeimmista. Gary Playe-
rin itsensä mukaan mistään muualta 
maailmasta ei löydy kenttää, joka ve-
täisi vertoja Thracian Cliffsin dramaat-
tisuudelle. Tällä kentällä onkin syytä 
olla riittävästi varapalloja mukana, sil-
lä kokenutkin pelaaja saa olla tarkkana, 
ettei pallo päädy mereen. Suuret kor-

Gary Playerin suunnittelema kenttä, Thracian Cliffs 
on maisemiltaan yksi Euroopan upeimmista.
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keuserot tarjoavat kierrokselle haastet-
ta, mutta samalla ikimuistoisen elämyk-
sen: kentän henkeäsalpaavia maisemia 
ei voi kuin pysähtyä ihailemaan! Thra-
cian Cliffs onkin ehdottomasti yksi alu-
een mieleenpainuvimmista kentistä.
Kolmas Cape Kaliakran kentistä on Ian 
Woosnamin suunnittelema Lighthou-
se (18 reikää, 6648 m, par 72), joka on 
alueen kentistä lempein, tarjoten lep-
poisaa lomagolfia. Väylät ovat levei-
tä ja kentällä on aistittavissa BlackSea- 
Raman tapaan links-henkeä. Väylät ja 
greenit ovat erinomaisessa kunnossa, 
mutta pallon päätyessä raffiin joutu-
vat pelaajan taidot todelliseen testiin. 
Kaikki Cape Kaliakran kolme kenttää 
ovat miellyttäviä pelata, eikä niillä tar-
vitse murehtia ruuhkasta.  

Tyylikästä majoitusta 
Mustallamerellä
BlackSeaRama Golf & Villas tarjoaa 
modernia majoitusta hyvin varustelluis-
sa villoissa. Resortissa on pyritty vält-
tämään ylirakentamista, ja siellä saakin 
nauttia mukavan väljästä loma-asumi-
sesta. Villat ovat tilavia ja niistä löytyvät 
kaikki modernit mukavuudet. BlackSea- 
Ramassa on läpi resortin kodikas tun-
nelma, joka on omiaan herättämään 
rentouttavan lomatunnelman. Villojen 
yhteydessä on useita uima-altaita, eikä 
lähimmälle rannallekaan ole kuin muu-
taman minuutin ajomatka. Klubitalolta 
löydät kattavat spa-palvelut sekä sau-
nan ja kuntosalin.
Alueen hedelmällinen maaperä tarjo-
aa loistavat olosuhteet viinintuotannol-

le, ja pelikierroksella voitkin huomata 
kentän laidalla kasvavia viiniköynnök-
siä. Paikallisiin viineihin voit tutustua 
helposti vaikkapa resortin ravintolassa, 
ja BlackSeaRama hemmottelee ravin-
tolassaan myös lähiruoan ystäviä, sillä 
kaikki ruoanvalmistuksessa käytettävät 
vihannekset kasvatetaan paikallisesti 
kentän alueella. Ravintolan liha- ja kala-
tuotteet tulevat puolestaan lähialueen 
tuottajilta.

Idyllinen Balchik ja 
kesäpääkaupunki Varna
BlackSeaRaman lähellä on Balchikin 
pikkukaupunki, jonne on noin kymme-
nen minuutin ajomatka. Balchik on pie-
ni ja rauhallinen merenrantakaupun-
ki, josta löytyy rantoja, hyviä ravinto-

BlackSeaRamassa on läpi resortin kodikas tunnelma, joka 
on omiaan herättämään rentouttavan lomatunnelman.

Villat ovat tilavia ja 
niistä löytyvät kaikki 
modernit mukavuudet
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loita ja paikallista historiaa. Kaupun-
gin tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat Bal-
chikin palatsi sekä luonnontieteellinen 
puutarha. Balchik ei ole villi yöelämän 
keskus, vaikka muutamia baareja ja yö-
kerho kaupungista löytyykin. Hintata-
so kohteessa on Suomeen verrattuna 
edullinen. 
Kaunis luonto on yksi alueen ehdotto-
mista matkailuvalteista. Alueella elää 
lukuisia harvinaisia eläinlajeja, ja erityi-
sesti Durankulak-järvellä on mahdol-
lista nähdä satoja harvinaisia lajeja ka-
loista lintuihin ja matelijoista sammak-
koeläimiin. Järvi on suojelukohde, ja 
sen keskellä olevassa saaressa sijaitsee 
arkeologinen puisto.
Balchikissa voit ihastella lukuisia pie-
niä putiikkeja, joissa myydään paikal-
lisia käsitöitä. Mikäli haluat shoppailla 
enemmän, suosittelemme päiväretkeä 
Varnaan, josta löytyy laajemmat ostos- 
ja ravintolapalvelut. Varnaa pidetään 
Bulgarian kesäpääkaupunkina, ja siellä 
sijaitseekin kattavien palveluiden lisäk-
si maan kauneimmaksi rannaksi titulee-
rattu Kultahietikko.
Vaikka Bulgaria on tunnettu yleises-
ti ranta- ja bilekulttuuristaan, löytyy 

maasta myös monipuolista kulttuurihis-
toriallista nähtävää. Bulgaria sijaitsee 
usean eri kulttuurin rajapinnalla, minkä 
vuoksi sen kulttuurihistoriassa on piir-
teitä monista eri kansallisuuksista ja ai-
kakausista. Kansanperinne elää vahvas-
ti etenkin maan pienemmissä kylissä.
Julkinen liikenne toimii Bulgariassa hy-
vin, ja kaupunkien välillä on helppo kul-
kea esimerkiksi kattavan bussiverkos-
ton avulla. Myös taksilla kulkeminen 
on suhteellisen edullista. Mikäli haluat 
tutustua maahan laajemmin ja vierailla 
kauempana sijaitsevissa kaupungeis-
sa, on suositeltavaa vuokrata auto lo-
man ajaksi.

Miksi Bulgariaan golfaamaan?
Cape Kaliakra on kolmen kentän toi-
miva kokonaisuus, jossa kohtaavat hy-
vä palvelu, loistavat puitteet ja kovan 
luokan golfkentät. Kentät ovat keske-
nään sopivan erilaisia, jolloin golfmat-
kalle saa pelillistä vaihtelua ja sopivan 
määrän haastetta. Thracian Cliffs jät-
tää unohtumattoman vaikutuksen dra-
maattisuudellaan, Lighthouse puoles-
taan antaa hetken hengähdystauon, tar-
joten leppoisaa lomagolfia. BlackSea- 

Rama on kehunsa ansainnut ja lunastaa 
vaativankin golfarin odotukset. Kaikil-
le kentille yhteistä on rennon leppoisa 
pelitunnelma!
BlackSeaRama on Suomesta käsin hel-
posti tavoitettavissa oleva kohde, sillä 
lennot Helsingistä Bourgasiin kestävät 
vain kolmisen tuntia. Bourgasista on 
BlackSeaRamaan noin kahden ja puo-
len tunnin kuljetus, jonka aikana ehdit 
ihastella alueen maisemia ja virittäytyä 
hyvin lomatunnelmaan. Aikaerorasitus-
takaan ei tarvitse potea, sillä Bulgarias-
sa eletään Suomen kanssa samaa ai-
kaa.

Vaikka Bulgaria on ensisijaisesti tun-
nettu upeista hiekkarannoistaan, on 
sen suosio aktiivilomailijoiden keskuu-
dessa kasvamassa kovaa vauhtia. Koh-
teeseen tullaan patikoimaan, vesiur-
heilemaan ja golfaamaan. Pakkaa siis 
matkalaukkuun uimahousujen ja helle-
hatun lisäksi bägi ja pallot, sillä Black-
SeaRama tarjoaa unohtumattoman 
golfkokemuksen!

Kaikki Cape Kaliakran kolme kenttää ovat miellyttäviä 
pelata, eikä niillä tarvitse murehtia ruuhkasta.  
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Voimakkaasti muotoillun, links-tyyppisen kentän, väylän 13 greeni.

Kentät ovat maailmanluokkaa myös maisemiltaan.

6 1 Osallistu keskusteluun osoitteessa: www.sgky.fi

Golfpassin mukana 
ohjatulle pelimatkalle 
Bulgariaan – 
KAIKKI VALMIINA!

BLACKSEARAMA, 
BULGARIA 
Mykistävät maisemat ja 
unohtumatonta golfia!

• 30.9.-7.10.2017
• 7.-14.10.2017
• 14.-21.10.2017

 
Matkanjohtajana 
Pro Juha-Matti Vuorinen 
Hinta: 1 195€ / hlö / 2hh

Matkapaketit sisältävät: 
Norwegianin suorat reittilennot 
Helsinki – Bourgas – Helsinki

Majoitus: 
BlackSeaRama Golf 
Residence & Villas *****

Aamiaiset ja 4 x päivällinen
5 x green fee kolmelle eri 
kentälle (3 x BSR, 1 x Thracian 
Cliffs, 1 x Lighthouse)

Kärryt BlackSeaRamassa ja 
golfauto Thracian Cliffsillä, 
rangepallot ennen kierroksia

Kuljetukset kohteessa

Pro Juha-Matti Vuorisen matka-
palvelut ja kaksi golfklinikkaa 
harjoitusalueella

Lisätietoa näistä ja muista peli-
matkoistamme ympäri maailman! 
Lue lisää: golfpassi.fi/pelimatkat

Pyydä tarjous yksilöidystä 
golflomasta Bulgariaan!
 
Ota yhteyttä: 
toimisto@golfpassi.fi
Puh. 03 5151 007


