Fakta
RUM:
192 rum

La Manga Club

Det här är en känd golfdestination som har ett oslagbart läge vid Mar
Menor lagunen och angränsande till det vackra natur reservatet
Calblanque med orörda stränder. La Manga är beläget ca en timme från
Alicantes flygplats mellan Costa Blanca och Costa Almeria. Det har blivit
framröstat som vinnare av det prestige fyllda priset World Travel Award.
Man kan välja att bo i Las
Lomas Village lägenheter med
möjlighet till självhushåll på
eller på det fina 5* Hyatt
La Manga Resort är vackert
hotellet.
De fina, rymliga och fullt
beläget på en udde
utrustade lägenheter finns olika
angränsande mot hav och
storlekar, från studios upp till
orörda naturområden. En
tre sovrumslägenheter.
Hotel
Principe Felipe är ett
toppdestination fulladdat med
trevligt femstjärnigt hotell som
de allra bästa
är inrett med mjuka sand toner,
träningsmöjligheterna, 3 banor naturliga
material
och
konstföremål från naturen själv.
och ett lyxigt spa.
Hotellet har 192 vackert
designade rum som är bra
utrustade och har balkong.
På resorten finns 8 restauranger där man medvetet har olika inriktningar
på restaurangerna så det blir en härlig variation. Angränsande till La
Manga Club ligger ytterligare ett antal så det är inte svårt att hitta något
att äta oavsett vad man är sugen på!
På La Manga ärdet svårt att ligga på latsidan, det finns det mesta man
kan önska sig av aktiv semester. Förutom de tre fantastiska golfbanor är
en av Europas främsta anläggningar för tennis, mångder av
fotbollsplaner, här finns ett PADI dykcenter, och man har tillgång till en
25 m inomhuspool ett imponerade gym.
På den högsta punkten på resorten ligger den stora Spa byggnaden. Här
kan man efter en skön golfrunda njuta av ett dopp i den varma jacuzzin
och bara blicka ut över horisonten, det är balsam för själen.
På La Manga finns tre härliga banor;
South Course par 73, West course
par 72 samt North Course par 71.
Banorna ligger naturskönt i en
kuperad miljö med fantastiska vyer.
Anläggningen har mycket bra
träningsfaciliteter, 80 utslagsplatser
och en pitch- och puttbana som är
designad av S Ballesteros.

En av Europas främsta
golfdestinationer!

TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

FACILITETER:
Gym, inomhuspool,
tennisbanor, fotbollsplaner,
utomhuspool, spe
AVSTÅND:
Alicante flygplats 100 km
Valencia 19 km

ADRESS KarlXI:s 27
ÖPPETTIDER mån-fre 09.00-17.00

