Fakta

Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort
Närmare kan man inte komma! Bara ett par minuters transfer från
Malagas flygplats är man på plats på den trevliga Parador resorten. Här
bor du bekvämt med golfbanorna utanför rummet och direkt access till
havet och Malagas utbud inom ett par minuter! Här har man bara tio
minuter från både Marbella och Estepona och bara fem minuter från
Puerto Banus.
Hotellet har 177 eleganta
dubbelrum och juniorsviter.
Rummen är välutrustade med
Guadalmina är ett populärt
platt TV med satellitkanaler, AC,
hotell med ett underbart läge
minibar och rymliga terrasser
på den spanska solkusten. Här
med underbar utsikt över
Medelhavet
eller
poolen.
bor du precis vid
Rummen har kostnadsfri trådlös
Guadalminabanan och med
Internetanslutning,
Medelhavet som närmaste
direkttelefon,
telefonsvarare
och
värdeförvaringsskåp
på
granne.
rummet.
Här finns ett bra urval av
trevliga restuaranger, Taray
Restaurangen erbjuder ett brett utbud av regionala och internationella
rätter. På söndagar serveras en traditionell buffé lunch på en av de
rymliga terrasserna som har en fin utsikt över Guadalmina South
golfbanan och Medelhavet. Cocoa Restaurangen serverar frukost och
specialiserar sig på medelhavsmat. Under säsong öppnar Guadalminas
uppskattade Beach Club, Acqua Beach Club.
En av fördelarna med hotellet är det suveräna poolområdet. Här kan
man ha en riktigt skön och avkopplande stund i solstolen! Här finns ett
Spa Center med en skön relax avdelning, termalbad det finns massage
och skönhetsbehandlingar.
Costa del Sol, sträckan från
Malaga till Gibraltar kallas
även
golfkusten och har ett 60-tal
banor, så det finns en hel del
att
välja
mellan!
Vi
rekommenderar Guadalmina
Norte/Sur, La Quinta, Atalaya
Old, Elcaidesa Links, El Paraiso
eller Valle Romano men
givetvis kan vi skräddarsy ditt
paket om du vill testa andra
banor.

Mellan hav och golf!

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

RUM:
177 rum
FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool
AVSTÅND:
Malagas flygplats 65 km
Guadalmina (klubbhus 1km)
Atalaya 3 km
El Paraiso 7 km
Marbella G&CC 7,5 km
Los Arqueros 10 km
Estepona Golf 28 km
Cabopino 29 km

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

