Fakta
RUM:
69 rum
FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool

Nuevo Portil

Nuevo Portil är lugnt belägen i provinsen Huelva, 30 minuter från den
portugisiska gränsen och 10 mil från både Faros och Sevillas flygplats. Det
är en trivsam golfanläggning byggt i en kolonial stil med mycket karaktär.

Njut av sol och golf i
Huelva!

Nuevo Portil är vackert och
lugnt belägen i provinsen
Huelva där solen och ljuset
dominerar. Det här är en
trivsam golfanläggning som
angränsar till det vackra
naturreservatet Rio Piedras
och Flecha de El Rompido som
har en unik flora och fauna.
utrymmen för att umgås.

Det charmiga hotellet har 69
ljusa och rymliga rum, alla med
balkong eller terass. Rummen
har
luftkonditionering,
minibar,
TV
med
internationella kanaler, Wi Fi,
badrock,
tofflor,
hårtork,
sminkspegel
och
andra
badrumstillbehör.

AVSTÅND:
Jerez flygplats 105 km
Faros flygplats 90 km
Sevilla flygplats 101 km
Malagas flygplats 339 km
El Rompido 2 km
GOLF
Nuevo Portil Golf Club 0 km
El Rompido 7 km
Islantilla GC 29 km

Restaurangen erbjuder en
traditionell spansk meny med
lokalt producerade råvaror.
Här njuter man även av en god
frukostbuffé och kan ladda
inför dagens golfrunda där
man har full uppsikt över
banan. Hotellet har en härlig
atmosfär och här finns trevliga

AC Nuevo Portil Golf har bastu, fitnessanläggning och utomhuspool under
säsong. Omgivningarna kring hotellet har underbara vandringsleder.
NuevoportilFrån hotellterassen har man en härlig vy över Atlanten och
golfbanan Neuvo Portil. Nuevo Portil angränsar till det vackra
naturreservatet Rio Piedras och Flecha de El Rompido som har en unik flora
och fauna.
Nuevo Portil är en omväxlande park/ skogsbana med en bra lay-out. Det är
breda fairways som kantas av uppvuxna paraply pinjeträd. Från banan har
man härliga vyer över den angränsande naturparkerna Marismas del
Piedras och Flecha del Rompido. Det finns bra träningsmöjligheter med
drivingrange och puttinggreen.
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