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PGA Catalunya Resort 
Resorten ligger mycket vackert belägen med en hänförande utsikt över 
det katalanska landskapet omgiven av de förstklassiga golfbanorna som 
räknas till bästa i Spanien. Under sommaren 2016 invigdes det nya 5 * 
hotellet, Camiral.  Det är ett unikt hotell format som en båge med en 
snygg, modern design som är integrerad i omgivningen. Lobbyn är hjärtat 
i byggnaden och upptar en del av varje våning och kopplar ihop den i ett 
fyravåningsrum där det naturliga ljuset flödar in genom de stora 
fönsterpartierna. Man har genomgående använt sig av material av högsta 
kvalitet. 

Man bor väldigt bekvämt i fint 
inredda, ljusa rum som har en 
härlig utsikt över golfbanorna. 
Totalt finns här 149 rum, som 
verkligen lever upp till alla de 
förväntingar man kan ha av ett 
5* topp klass hotell. 
När man reser till Costa Brava 
har man förmodligen mycket 
höga förväntningar på 
kulinariska höjdpunkter, här 
blir inte besviken! Vid Resorten 
finns tre restauranger med sin 
egen unika stil och karaktär 

samt en trevlig resturang vid klubbhuset. Restaurang 1477 är 
huvudresturangen och  platsen för en  förfinad middagsupplevelse. Här 
finner man det bästa från lokala livsmedelsproducenter, som erbjuder 
europeiska köket med en distinkt katalanska twist. Varje maträtt är 
utformad kring en viktig ingrediens - såsom underbart färska havskräftor, 
eller kanske saftiga köttbitar - presenteras med fantasi och flärd. 
Här finns två 18-hålsbanor. Stadium Course är en av Spaniens absolut 
bästa banor, en riktig utmaning och passar låghandikappade. Banan 

kräver både precision och längd i 
slagen. Det är en relativt kuperad 
bana som kantas av pinjeträd. Här 
finns det många bunkrar och 
vattenhinder. Tour Course är 
designad för att passa alla typer av 
golfare. Det är inte så långt mellan 
hålen, och även hålen är något 
kortare. Det är samma fina 
kondition och karaktär på båda 
banorna. Här kan du även ta bagen 

och promenera till det omfattande träningsområdet. 

Fakta 
RUM: 
149 rum 

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
Flygplats Girona 7 km 
Flygplats Barcelona 105 km 

Spela en av Spaniens allra 
bästa golfbanor! 
Costa Brava, ett golfparadis 
med oändligt vacker natur med 
klippiga kuster, pinjebeklädda 
vikar, milt klimat, utsökt kök 
och stort antal utmärkta 
golfanläggningar. 
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