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El Rompido 
Det här är en härlig resort vackert och lungt beläget en timmes bilresa 
från Faro flygplats och tre timmar från Malaga flygplats. Här finns både 
ett bekvämt lägenhetsboende samt ett 5-stjärnigt hotell. Det finns gott 
om faciliteter med bar, restauranger, TV-rum, konferensrum, utomhus 
och inomhus pooler, jacuzzi, spa, en presentaffär, frisör, gym, två 
padelbanor, en privat parkering utomhus och ett garage. 

Hotellet har 184 rum där 
man njuter av en oslagbar 
utsikt över härliga 
trädgårdar, La Flecha de El 
Rompido eller det stora 
poolområdet. Rummen är 
stilfullt inredda med hög 
komfort, utrustade med 
terrass, luftkonditionering, 
minibar, satellit-TV, gratis 
internet (WiFi). Lägenheterna 
är rymliga och moderna. 
Vardera sovrum har två 
enkelsängar. I 
vardagsrummet finns en 
bäddsoffa och en terrass 
eller balkong där du kommer 
att kunna njuta av en 
fantastisk utsikt över 

Atlanten.  
El Rompido har ett bra utbud av restauranger på anläggningen som 
representerar det goda andalusiska köket . Här kan du även välja till ett 
bekvämt All Inclusive. 
Här kan du koppla av i den nya spa och wellness avdelningen. Här finns 
inomhus pool, jacuzzi, steam bath, sauna och sköna relaxrum. Vill du ha 
en mer aktiv semeter finns ett välutrustat gym, tennis, paddle.  
 
Från boendet är det bara några hundra meter till klubbhuset och båda 
golfbanor. Av Elrompidos två banor upplevs Norte banan som något mer 
utmanande och lite mer kuperad än Sur banan. Båda banorna angränsar 
till den stora naturparken naturreservatet Marismas del Rio Piedras så 
här finns inga störande byggnader. Det finns ett bra träningsområde .  
 
Till El Rompido centrum tar det bara drygt 15 minuter att promenera 
genom naturreservatet som har många gångstigar och ett rikt fågelliv. 
Byn El Rompido har matbutiker och ett antal restauranger där man kan 
man prova olika restauranger eller i den närliggande staden Cartaya.  

 
Fakta  
RUM: 
184 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspoo, spal 

AVSTÅND: 
Jerez flygplats 103 km 
Faros flygplats 88 km 
Sevilla flygplats 100 km 
Malagas flygplats 340 km 
GOLF  
på anläggningen  

 

 

 

 

 

 

  

 

36 håls anläggning av hög 
standard vid soliga Huelva 
kusten! 
El Rompido ligger i en 
soldränkt del av Spanien, Costa 
de la Luz nära gränsen till 
Portugal. Här på den fina 36 
hålsanläggningen njuter du av 
milslånga stränder som väntar 
efter en dag på golfbanan. 
tillgång till en långa stranden. 
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