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Double Tree by Hilton Empordà 
Det här är ett modernt och bekvämt golfhotell beläget i hjärtat av Costa 
Brava i en av de bästa golf destinationer i Spanien - provinsen Girona. 
Regionen kallas "l'Empordà" är i den nordöstra delen av den iberiska 
halvön och är födelseplatsen för både Salvador Dalí och den berömda 
kocken Ferran Adrià. Hotellet är byggt 2006 och ligger direkt mellan de 
två 18-hålsbanor Links och Forest som har helt olika karaktärer. 

Hotellet har 87 ljusa, rymliga 
rum med stora eller 
balkonger. Alla rum har 
härliga vyer över Mont gri 
bergen eller golfbanorna. 
Rummen är välutrustade med 
plasma-TV, satellitkanaler, 
modem, fax, Internet ADSL, 
CD-stereo och mp3-spelare,
minibar, kassaskåp, telefon,
room service, kuddservice.

Restaurant är belägen på 
bottenvåningen av hotellet. 
Där råder en lugn, avslappnad 

atmosfär. Här är man i kocken Guillem Lama händer som bjuder in att 
njuta av utsökta medelhavssmaker. Guillem har erfarenhet från några av 
de allra bästa restauranger som El Bulli, Aigua Blava Hostal La Gavina 
S'Agaró Hotel Golf Peralada och La Cuina de Can i Mont- Ras. 
Koppla av efter en dag på golfbanan i den sköna spa avdelningen. Det 
finns thermal curcuits och möjlighet att få behandlingar Det finns ett bra 
gym på hotellet.  

Men trots att boendet är toppklass är 
det allra bästa med resmålet ändå 
golfbanorna! Här kan du ta bagen 
och promenerar till det fina 
klubbhuset eller till rangen. De två 
18-hålsbanor Links och Forest är
designade av ledgendaren Robert
von Hagge. Empordà Links är byggd
med mycket vatten, sanddyner, stora

bunkrar och enorma greener. Empordà Forest karaktäriseras av 
pinjeträden som kan-tar de flesta fairways. Hela anläggningen är 
topprankad i Europa och används för kval till Europatouren. Kolla in 
filmen för inspiration.  

Fakta 
RUM: 
87 rum 

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
Flygplats Girona 35 km 
Flygplats Barcelona 149 km 

Härlig 36 hålsanläggning i 
hjärtat av Costa Brava 
Med två underbara och 
variationsrika golfbanor 
utanför dörren är det här en 
bra utgångspunkt för att 
upptäcka vad Costa Brava har 
att erbjuda. 
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