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Oliva Nova Beach and Golf Resort 
Oliva Nova Beach and Golf Resort har ett härligt läge mellan den 
kilometerlånga stranden och den trevliga banan designad Severiano 
Ballesteros en  timme från Alicante flygplats. Oliva och Denia är två städer 
som ligger i närheten.   

 
Det är en elegant resort som just 
genomgått en omfattande 
renovering. Anläggningen har 
över 200 rymliga, välutrustade  
rum och du bor i lägenhet eller 
hotellrum. Lägenheterna har 
välutrustat kök med disk- och 
tvättmaskin, en sittgrupp, platt-
TV. Både lägenheterna och 
hotellrummen har 
balkong/terrass med utsikt över 
anläggningen, de närliggande 
sanddynerna eller Montgó-

bergen. Du har gratis Wi-Fi i både lägenheterna och hotellrummen. 
 
På anläggningen finns ett brett utbud av restauranger som serverar 
alltifrån klassisk medelhavsmeny till irlänsk pubmat och enklare rätter. Du 
hittar garanterat en restaurang som passar just dina smaklökar.  
Om du känner att aktivera dig mera finns bra möjligheter. Här kan du 
spela  tennis eller padel, vill du inte ha eget rack kan du hyra utrustning 
på plats. Omgiviningarna lockar till cykeltur i de härliga landskapet. På 
stranden kan man prova på olika vattensporter. Vid hotellet finns ett 
välutrustat gym som är öppet 24 h om dygnet.  
 

Oliva Novas golfbana är designad av 
Steve Ballesteros 1995 och täcker ca 
50 hetar med breda fairways, fina 
greener och många vattenhinder. 
Banan är 6 312 m lång och är ganska 
platt och ett nöje att gå. Utslagen är 
ofta ganska enkla men slagen nära 
greenerna kräver lite förmåga och list. 
Närvaron av havet känns i vinden och 
det är den som avgör valet av klubba 

och strategi på varje hål. 
 
 
 

 
Fakta  
RUM: 
205 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool, tennis, paddel, 
spa 

AVSTÅND: 
Alicante flygplats 111 km 
Denia 20 km    
Gandia 15 m  
Benidorm 16 km  
Valencia 85 km 

 

 

 

 

 

 

 

Underbar resort mellan 
strand och golf för 
soltörstandegolfare  
Oliva Nova har ett suveränt 
strandläge intill den fina 
golfbanan designad Severiano 
Ballesteros. 
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