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Hotel Melia Villaitana 
Melia Villaitana är byggt som en traditionell by vid Medelhavet 
bestående  av 25 olika byggnader byggt kopior av monument, 
romantiska kvarter och underbara byggnader från olika delar i 
regionen. Resorten har en slående utsikt över Gran Bahíabukten och 
Benidorm.  Till Alicantes flygplats är det 50 km och Valencias flygplats 
ligger 134 km från resorten. Alicante ligger 20 minuter bort med bil.  

 
Hotellet har 356 rum 
fördelat på dels en 4* 
del samt en 5* del där 
rummen är något större 
och med en ännu bättre 
standard. Alla rummen 
är vackert inredda i ljusa 
harmoniska färger. De 
stora och 
luftkonditionerade 
rummen har alla egen 
balkong eller terrass 
med utsikt över 
golfbanan, 
poolområderna eller de 
vackra bergen. Rummen 
är välutrustade  med 

platt-TV, luftkonditionering och eget badrum med hårtork. 
 
Här på Villaitana finns ett bra utbud av resturanger. Här serveras allt 
från sallad, snacks, barbeque  
Spanska tapas, italiensk samt en stor bufférestaurang med olika rätter 
från hela världens kök, så som Asien, Italien och Mexico. Något för alla 
helt enkelt!  
 
Villaitanas relaxavdelning har ett gym, en bastu och termalbad med 
vattenvirvlar. Du kan också boka avkopplande kropps- och 
skönhetsbehandlingar. Resorten har också egen paddletennis- och 
tennisbana.  
Här vid Villaitana finns två härliga banor, Levante banan ligger vackert 
inbäddad bland pinjeskog och naturliga vattenhinder. Det är en 
kuperad parkbanan som har härliga vyer mot Medelhavet. Poniente är 
en så kallad ”Executive course” och ska vara enkel, men detta är 
faktiskt en klurig bana. Det finns gott om hinder, och höjdskillnaderna 
på banan gör klubbvalen luriga.  
 

 
Fakta  
RUM: 
356 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool Pooler, 
paddletennis, och tennisbana 

AVSTÅND: 
Alicante flygplats 50 km  
Benidorm 3 km 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gyllene golfupplevelser! 
Hotel Meliá Villaitana kan 
erbjuda allt och lite till. Två 
egna golfbanor, koppla av i 
deras egna spa, eller strosa 
runt på resorten och besök en 
av de många restaurangerna. 
Annars kan man ta en 
dagstripp till Benidorm som 
bara ligger 3 km från Hotel 
Meliá Villaitana. 
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