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La Cala Resort 
La Cala Hotel & Golf Courses Resort är en av de största golfkomplexen 
i Spanien. Det är en anläggning som håller en mycket hög kvalitet. 
Resorten ligger mycket vackert i bergen 20 minuter från Puerto Banus 
och Marbella. Byggnaden ligger högt placerad och man har en 
fantastisk utsikt från de rymliga rummen över det kuperade 
landskapet och La Calas tre banor. 

 
Det nyrenoverade hotellet 
är byggt i en traditionell 
Andalusisk stil och har en 
härlig syd spansk atmosfär. 
De 102 eleganta rummen 
är välutrustade med platt 
TV med satellitkanaler, AC, 
minibar och rymliga 
terrasser/balkonger och 
fritt WiFi. 
 
La Cala har flera 
restauranger alla med sin 

egna unika stil och karaktär. Det som de har gemensamt, är en 
genuint varm och uppmärksam service. La Terraza kan du välja att äta 
utomhus på den härliga terrassen på sommaren eller inomhus i den 
mysiga restaurangen som har en fantastisk utsikt över den upplysta 
poolen. La Terraza serverar Europeiska rätter med en distinkt spanska 
twist. 
 
Här finns ett av de bästa Spa anläggningarna i området. På Caracala 
Spa kan man njuta av en fantastiskt avkopplande miljö med vyer över 
bergen och golfbanorna. Här kan man pröva en hel rad med 
spännande behandlingar och kurer. 
 
Här finns tre egna banor. La Cala Amerika är en kuperad bana med 
breda, välskötta farways som inbjuder till långa drives. Många av 
banans greener är upphöjda vilket gör det viktigt att ha ett bra närspel 
för att scora bra. La Cala Europa öppnade för spel 2005 och är den 
sista av La Cala anläggningens tre banor. Europa banan har breda 
fairways och stora greener. Den betraktas som den lättaste av La Calas 
tre banor. La Cala Asia öppnade i början av 90-talet och är den äldsta 
av de tre. Den här utmanande banan har en dramatisk layout med en 
hel del bunkrar som vaktar de relativt små greenerna. Många av dessa 
ligger på platåer.  

 
Fakta  
RUM: 
102 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool, spa 

AVSTÅND: 
Malagas flygplats 40 km 
La Cala de Mijas 7 km  

 

 

 

 

 

 

 

Lyxigt på spanska 
solkusten  
La Cala Resort är en komplett 
5* golfresort på den spanska 
solkusten med tre egna banor. 
Belägen i en lugn och 
avkopplande miljö i hjärtat av 
Costa del Sol. 
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