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CAPE KALIAKRA  
– MUSTANMEREN HELMI

Golfia ja elämää  |  Golfmatka TeksTi Jere Jaakkola kuvaT Jere Jaakkola ja kentät

KOLMEN KENTÄN KOHDE KOILLIS-
BULGARIASSA ON YHDISTELMÄ 
MONIPUOLISTA GOLFIA, AISTI NAUTINTOJA 
JA KULINAARISIA HERKKUHETKIÄ.

Thracian Cliffsin väyliltä 
avautuu mykistäviä 

näkymiä Mustallemerelle. 
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Seitsemän miljoonan asukkaan Bulgariassa 
vierailee vuosittain vajaat kymmenen mil-
joonaa turistia. Vain pienellä joukolla heistä 
on ollut tähän asti golfmailat mukanaan. 

Golfkenttiä on maassa yhteensä vain 
kahdeksan, omia pelaajia noin 900. Maan 
Golfliitto perustettiin vasta vuonna 2001 
ja Bulgarian PGA:ssa jäseniä on vain 
kourallinen. 

Golf on maassa siis vasta nousemassa kehdos-
taan, mutta tavoitteet on asetettu jo korkealle. 
Bulgarian koilliskulmassa Mustanmeren ranni-
kolla sijaitseva Cape Kaliakra pyrkii haastamaan 
Pohjois-Euroopan golf matkailumarkkinoilla 
Turkin Belekin – tai ainakin tarjoamaan sille 
vaihtoehdon.

Osasyynä golfin kehittymättömään tilaan 
Bulgariassa ovat maan viime vuosikymmenten 
talousvaikeudet. Neuvostoliiton ja kommunis-
min romahdettua 90-luvun alussa maan talous 
syöksyi hurjat 40 prosenttia ja toipui entiselleen 
vasta vuonna 2004. Nykyisin seitsemän miljoo-

nan asukkaan Bulgarian talous on noin viidesosa 
Suomen talouden koosta, ja asukasta kohti las-
kettu bruttokansantuote on EU-maiden pienin. 
Edellytykset golfharrastuksen luontaiselle ke-
hittymiselle ovat olleet siis heikot. Vetoapua on 
tarvittu niiltä, joilla on ollut varaa investoida.

UUSI LENTOYHTEYS HELSINKIIN
Cape Kaliakra on tarkalleen ottaen kaksi ja puoli 
kilometriä pitkä Mustaanmereen suippona työn-
tyvä niemi, mutta se toimii markkinointinimenä 
kolmen golfkentän keskittymälle noin 50 kilo-
metriä Varnasta itään. Kenttien rakentamisesta 

on vastannut kolme miestä, jotka kaikki kuuluvat 
Bulgarian rikkaimpien henkilöiden joukkoon.

George Tchouklev, rakennus- ja kiinteis-
töalalla valtavan omaisuuden tehnyt mies, on 
alueen keskeinen hahmo. Hän on Lighthouse 
Golf & Spa Resortin omistaja ja toimitusjohtaja, 
ja majoittaa valtaosan alueelle saapuvista golf-
matkailijoista omassa kylpylähotellissaan. 

Tchouklev vastaa pitkälti myös kyydityksis-
tä, sillä Lighthousen omat charter-lennot ovat 
tuoneet golfareita Cape Kaliakralle Ruotsista ja 
Tanskasta. Ensi syksynä avataan uusi charter-
yhteys välille Varna-Tukholma-Helsinki.

Strateginen päämarkkina-alue Cape 
 Kaliakran kentille ovat Pohjoismaat, mutta gol-
fareita alueelle saapuu myös Keski-Euroopasta 
sekä naapurimaa Romaniasta. Lighthousen 260 
jäsenestä yli 200 on romanialaisia.

Lighthousen naapurikenttä BlackSeaRama 
sekä viitisen kilometriä idempänä sijaitseva 
Thracian Cliffs ovat mukana poimimassa golf-
turismin hedelmiä, vaikka Lighthouse kantaa 
turistiliikenteen riskit pitkälti yksin. Yhteistyö 
on kuitenkin välttämätöntä, sillä Lighthouse ei 
olisi yksistään riittävän houkutteleva kohde tu-
ristivirtojen tavoittelussa. Maisemiltaan vaikut-
tava Thracian Cliffs, upea BlackSeaRama sekä 
kolmen profiililtaan erilaisen kentän yhdistelmä 
saavat sen sijaan jo golfarit liikkeelle.

RESORT-GOLFIA MAJAKAN KATVEESSA
 ▶ Lighthouse Golf & Spa Resort 

 toimii Cape Kaliakran matkailun 
moottorina, mutta resortin 
golfkenttä jää naapurikenttiensä 
varjoon, ainakin vaikuttavuudes-
saan. Se johtuu ensisijaisesti kentän 
profiilista. Leppoisan resort-golfin 
näyttämönä Lighthousen kenttä on 
suorastaan erinomainen. Tarjolla on 
18 reikää mutkatonta lomagolfia, 
eikä kentän suunnittelukaan jätä 
kylmäksi. Väylät ovat pääosin 
leveitä, reiät persoonallisia ja kentän 
kunto kestää vertailun naapureihin. 
Vuonna 2008 avatun kentän on 
piirtänyt Masters-voittaja ja Ryder 
Cup -sankari Ian Woosnam. 

Kentän suunnittelussa on ollut 
mukana myös European Tourin ja 
urheilumanageroinnin jättiläisen 
IMG:n omistama European Golf 
Design -yhtiö. Tausta selittää 
pitkälti sen, miksi Lighthouse viime 
tammikuussa liitettiin 18:ntena 
kenttänä arvostettuun European 
Tour Destination -kenttäketjuun. 
Ryhmään kuuluvat muun muassa 
Espanjan ykköskenttä PGA 
 Catalunya, vuoden 2018 Ryder Cup 
-isäntä Le Golf National, Thaimaan 

Black Mountain sekä European 
Tourin päätösosakilpailua isännöivä 
Dubain Jumeirah Golf Estates. 
Kaikki edellä mainitut ovat kenttinä 
kokonaan toista kaliiberia kuin 
Lighthouse, mutta arvokas lisä 
golfmatkailijoiden houkuttelemiseksi 
nimitys joka tapauksessa on.

Majakasta vaikutteita saanut 
Lighthouse Golf & Spa Resort 
on luokitukseltaan viiden tähden 
kylpylähotelli. Luokituksen voi osin 
kyseenalaistaa, mutta yleisesti 
ottaen puitteet täysipainoiseen 
lomailuun ovat kunnossa. Hotellissa 
on tilavat ja valoisat huoneet, 
hyvä kuntosali sekä monipuolinen 
kylpyläosasto, jossa on tarjolla 
myös runsas valikoima fysikaalisia 
hoitoja. Hotellin á la carte -ravintola 
Fouguet on yksi Cape Kaliakran 
parhaista ruokapaikoista. Rannan 
puoleisista hotellihuoneista ja ravin-
toloiden terasseilta avautuu upeita 
näkymiä Mustallemerelle, kuten 
myös useista vuokrahuviloista, jotka 
tarjoavat hotellimajoituksen rinnalle 
vaihtoehtoja pidempiaikaiseen 
oleskeluun.
www.lighthousegolfresort.com 

VAIKUTTAVA BLACKSEARAMA
 ▶ Cape Kaliakran ykköskentästä ei tarvitse 

loman tiimellyksessä pitkään kiistellä. Light-
housen naapuritontilla sijaitseva BlackSeaRama 
on maailmanluokan golfkenttä. Sen ansioksi 
on laskettava seikka, johon kaikki huippukentät 
eivät vakuutteluistaan huolimatta yllä: se on 
sekä haastava kilpapelaajalle että miellyttävä 
harrastajalle – ja vieläpä reilu molemmille.

BlackSeaRaman suunnittelutyöstä on 
vastannut Etelä-Afrikan golfikoni Gary Player. 
Hulppea sijainti Mustanmeren rannasta 
lähes sadan metrin korkeuteen nousevien 
kalkkikivijyrkänteiden päällä tekee kierroksesta 
maisemallisen herkkuhetken. Karheikot ovat 
tuuheimmillaan vaativia, mutta vaihtelevat 
väyläprofiilit ja komeat griinialueet pitävät 
mielenkiinnon yllä läpi kierroksen. Sopiva pelitii 
kannattaa BlackSeaRamassa valita kuuden 
vaihtoehdon joukosta huolellisesti.

Kentällä on paikoitellen vahvoja links-
vaikutteita, erityisesti kokonaisuudesta 
esiin nousevalla 13. reiällä (par 3), joka on 
olemukseltaan kuin suoraan Britteinsaarten 
links-klassikoilta.

Oma lukunsa on kierroksen päättävä 18. 
reikä, BlackSeaRaman signature hole. Jo 
näkymä tiiltä ottaa tällä rotkon yli lyötävällä 
200-metrisellä par-kolmosella luulot pois. 
Mikäli pelipäivää maustaa vielä navakka puhuri, 
par on reiällä suorastaan uroteko.

Viimeisen reiän mahdolliset koettelemukset 
kuitataan nopeasti komealla paikalla sijait-
sevalla klubitalolla, jolta aukeavat maisemat 
Mustallemerelle ovat sään suosiessa suoras-
taan mykistävät. Cape Kaliakran kalkkiperäinen 
maa on mitä otollisinta viinintuotannolle 
ja klubin maisematerasseilla tai tyylikkään 
klubitalon suojissa onkin hyvä tilaisuus tutustua 
BlackSea Raman omaan viinituotantoon. 
www.blacksearama.com
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KAHDEN SESONGIN GOLFKOHDE
Cape Kaliakra on kaikkinensa kompakti paketti  
golflomalle. Se on yhdistelmä rentoa loma-
elämää, kulinaarisia nautintoja, hemmotte-
luhetkiä ja mikä tärkeintä, monipuolista ja 
ensiluokkaista golfia. Rannikon rantahiekkaa 
huuhtova majesteettinen Mustameri tarjoaa 
lomalle kulissit, joille saa hakea vertailukohtaa. 
Bulgarian hintataso tuntuu skandinaavimatkai-
lijalle puoli-ilmaiselta.

Lomaa maustaa myös lyhyen taksimatkan 
päässä Lighthouse Resortista sijaitseva Balchi-
kin pikkukaupunki, jonka kilometrien mittai-
selta rantakadulta löytyy golfkierrosten jälkeistä 
iltaohjelmaa ja hyviä ruokapaikkoja. Bulgarian 
kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin, 330 000 
asukkaan viehättävään Varnaan, matkustaa 
Cape Kaliakralta melko vaivattomasti taksilla 
tai bussilla.

Ilmastoltaan Cape Kaliakra on suomalaisille 
sikäli otollinen golfkohde, että matkailun seson-
ki ja suotuisimmat golfsäät ajoittuvat kevääseen 
huhti-toukokuulle sekä loppusyksyyn, syys-
lokakuulle. Cape Kaliakralla voi siis joko ottaa 
varaslähdön golfkauteen kotimaisten kenttien 
vasta kohotellessa korsiaan hangen alta, tai 
nauttia kesäisistä golfsäistä vielä, kun Suomessa 
alkavat jo tuulipuvut kahista. Sesonkien välissä-
kin golfia voi toki Bulgariassa harrastaa, mutta 
kesäkuukausina lämpötila nousee usein välime-
rellisiin ja golfin kannalta tukaliin lukemiin.

Belekin laajaan tarjontaan Cape Kaliakralla 
on vielä matkaa, mutta yrityksen puutteesta ei 

bulgarialaisia voi moittia. George Tchouklevin 
omaisuudella epäonnistumisiin on varaa, mut-
ta hän kaipaisi muilta samaa tekemisen paloa ja 
yrittämisen intohimoa. Hän kokee kotimaansa 
olevan henkisesti apaattisessa tilassa, vailla 
 selvää suuntaa ja päämäärää.

”Bulgarian on löydettävä sielunsa uudelleen”, 
Tchouklev sanoo. ”Meidän on päätettävä, mitä 
me tulevaisuudelta haluamme.”

Menestymään tottunut mies haluaa jälleen 
onnistua.   

MAJESTEETTINEN MUSTAMERI 
TARJOAA LOMALLE KULISSIT, JOILLE 

SAA HAKEA VERTAILUKOHTAA.

POSTIKORTTIMAISEMIA JA OPTISIA HARHOJA
 ▶ Alkuun on hyvä tehdä yksi asia 

selväksi: kierrokselle Thracian 
Cliffsissä kannattaa orientoitua muilla 
tavoin kuin tuloksenteko mielessä, ja 
bägin pallotaskun on ykköstiillä syytä 
pullistella. 

Mutta kylmäksi ei Thracian Cliffs 
ketään jätä. Noin viiden minuutin ajo-
matkan päässä Lighthouse Resortista 
sijaitseva kenttä on BlackSeaRaman 
tavoin Gary Playerin suunnittelema. 
Toisin kuin Lighthouse ja BlackSea-
Rama, Thracian Cliffs on rakennettu 
alemmas kalliokivijyrkänteen tasan-
teelle – maastoon, johon moni olisi 
jättänyt golfkentän rakentamatta. 

Vaikuttava Thracian Cliffs omassa 
luokassaan kuitenkin on. Player 
kertoo pyrkineensä suunnittelutyössä 
optisten harhojen rakentamiseen, ja 
suuret korkeuserot ja kumpareiset 
väylät todella tekevät etäisyyden arvi-
oinnista tavallista haastavampaa.

Ensimmäiset yhdeksän reikää 
soljuvat peräkkäin rantajyrkänteen 
reunoja nuollen. Osa väylistä 
laskeutuu alas lähelle merenpinnan 
tasoa. 

Omintakeisin reikä on klubitiiltäkin 
lähes 200 metriä pitkä kuudes reikä, 
alaspäin lyötävä par-kolmonen 
(kuvassa), jonka griini sijaitsee yli 40 
metriä tiiauspaikkaa alempana. Griini 
on rakennettu pienelle jyrkänteen 
ulokkeelle ja virhemarginaali lyönnin 
suuntaamisessa on olemattoman 
pieni.

Etuysin hiuksia nostattavat tun-
nelmat hieman rauhoittuvat takaisin 
klubitalolle palaavalla takaysillä.

Thracian Cliffsin kiertämistä 
kävellen ei kannata edes harkita, sillä 
pelkästään reikien välisiä siirtymiä 
ajellaan golfautoilla kierroksen aikana 
useita kilometrejä. Golfautoihin 
turvautuivat kolme vuotta sitten jopa 
golfammattilaiset, jotka ratkoivat ken-
tällä vuoden 2013 Volvo World Match 
Play Championshipin mestaruutta.

Thracian Cliffs on erikoisena 
bongauskohteena hyvä vetonaula 
Cape Kaliakran golfmatkailulle, mutta 
kentän kerran koettuaan moni jatkaa 
lomaansa mieluummin leppoisam-
missa pelitunnelmissa. 
www.thraciancliffs.com

BULGARIA
pinTa-ala  111 000 km²  

(noin ⅓ Suomen 
pinta-alasta)

asukaiTa  noin 7 miljoonaa
pääkaupunki Sofia (noin 1,1 milj.)
muiTa  
kaupunkeja Varna 343 000  
  Plovdiv 340 000
BkT per  
asukas  14 400 USD  

(Suomi 42 000 USD)
valuuTTa  Bulgarian leva  

(euro = 1,96 levaa) 

 ▶ Liittyi Euroopan Unioniin 2007. 
 ▶ EU:n köyhin jäsenmaa.
 ▶  Rajanaapurit: Kreikka, Turkki, 

Serbia, Makedonia ja Romania

Räätälöityjä golfmatkoja Suomesta 
Cape Kaliakralle myy muun muassa 
laskettelu- ja surffimatkoista 
tunnettu Ski Unlimited Oy yhteys-
henkilönään Kasper Linja-Aho. 
www.skiunlimited.fi

Cherry 
Beach.

PELIOIKEUS
2016 

495€
PERHE

PELIOIKEUS

995€

JÄSENMAKSU
2016

68€
Jäsenyys sisältää koko 

kauden ilmaisen pelioikeuden 
PAR3-kentälle 

(edun arvo 195€) 
•  Golf
•  Frisbeegolf
•  Fudisgolf

LIITY HETI
www.vihtigolf.fi 


