Fakta
RUM:
189 rum

La Mola, Real Club El Prat

Resorten ligger mycket vackert belägen i Terrassa med en hänförande
utsikt över det katalanska landskapet, ca 30 minuter från Barcelona
flygplats. Det fina hotellet ligger vid Real Club de Golf El Prat som just har
öppnat sina dörrar för gäster. Tidgare var det en exclusiv medlemsklubb
där det var mycket svårt att få tillträde till.

FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool
AVSTÅND:
Flygplats Barcelona 40 km
Barcelona 32 km

La Mola är ett 4 * Superior
hotell som naturligt smälter in i
miljön. Hotellet har 189 snyggt
inredda rum som har alla de
Anrika Real Golf Glub El Prat
tjänster och faciliteter som krävs
har återkommande stått värd
för att garantera maximal
komfort.
Alla
rum
är
för Europa Touren. Det här är
välutrustade och har balkong
en plats, bra beläget med
med härlig utsikt över de vackra
omgivningarna och golfbanorna.
närhet till Barcelona, för att
Här kan du äta gott utan att
utveckla din golf med 27
lämna hotellet. Det finns en bra
suveräna, utmanande golfhål
bredd i menyerna och du kan
hitta alternativ från health food,
och bra träningsmöjligheter.
snacks, eller gourmet. Sófora
Café serverar enklare rätter,
snacks eller om man bara vill slappna av efter rundan och dela lite tapas.
Här finns ett Spa & Wellness Center här finns ett fitness center som är
öppet 24-h. I Spa avdelningen finns uppvärmd inomhus pool,
chromotherapy thermal circuit, ångbastu och torrbastu.
Här bor man granne med Real Golf
Club El Prat. Det är Europas första
banan designad av Greg Norman. Den
australiska spelaren som hade 88
segrar på touren och låg som
världsetta under 331 veckor i rad
under 1980- och 90-talet. El Prat har
45 mäs-terskapshål med utmärkt
design och layout. I kombination med
ett minutiöst arbete av greenkeepers, är det en av de allra bästa i Europa!
De 45 hålen är uppdelade på fem olika niohålsbanor, vilket ger en
kombination av upp till nio olika banor. RCG El Prat karaktäriseras av
fairways med mjuka naturliga lutningar, stora skogsområden intill banan.
Greener som är stora och ondulerade allra oftast vaktade av bunkrar.
Varje teebox har sju utslagsplatser, från svart till rosa, allt för att passa
alla spelnivåer. Det är dock en mästerskapsanläggning där golfen nog
uppskattas mest av något lägre hcp.

Spela i fotspåren av
Jimenez och Morrison!
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