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 Eurotel Punta Rotja 
Det här är ett trevligt och mycket vackert placerat hotell. Det ligger 
beläget mellan den dramatiska kustlinjen och en enorm tallskog "Costa 
de los Pinos" som är en av de mest miljömässigt skyddade områdena på 
Mallorca. 

Hotellet har 202 rum och 
sviter. Alla rum har 
terrass, minibar, TV, 
luftkonditionering och 
uppvärmning. 

Här finns två 
restauranger, buffet 
Restaurangen erbjuder ett 
brett utbud av lokala och 
kontinentala rätter. La 
Cabaña restaurangen 
erbjuder en bra a la Carte 

meny där du avnjuter middagen med bästa utsikten över bukten, 
omgivet av en härlig trädgård.  På hotellets Marino Spa kan du ta del av 
behandlingar och koppla av, här finns ett gym för träning.  
Förutom att spela golf på de närliggande golfbanorna kan man spela 
tennis och volleyboll, dyka eller rida. Vid hotellets stora poolområde 
kan man njuta av en cocktail vid poolkanten, med härlig vy över 
Medelhavet. 
Den här delen av Mallorca har många riktigt härliga golfbanor att välja 
mellan. Canyamel Golf är betraktad som en av de mest utmanande på 
Mallorca. Det är en relativt öppen bana med en rolig variation på hålen, 
upphöjda tees, luriga doglegs och något blint hål. Pula Golf har blivit 
känd genom de många stora tävlingar den varit värd för, så som PGA 
European Tour Mallorca Classic. Capdepera Golf är omgiven av berg och 

härliga vyer över Medelhavet. 
Alcanada är en verkligen härlig 
golfupplevelse. Den ligger mycket 
vackert beläget intill ett stort 
naturreservat på norra Mallorca 
vid Alcudiakusten. Från nästan alla 
hål är det spektakulära vyer över 
Medelhavet. 

 
Fakta  
RUM: 
202 rum 

FACILITETER: 
Spa, Bastu, gym   

AVSTÅND: 
Flygplats 65 km  
Palma 70 km  
Cala Millor 5 km  
Pula Golf Club 4 km 
Canyamel Golf 4 km 
Capdepera Golf Club 7 km 
Alcanada Golf Club 53 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njut av golf i en vacker del 
av Mallorca!  
Eurotel Golf Punta Rotja ligger 
på den östra sidan av 
Mallorca, helt omgiven av ett 
vackert naturreservat. Du 
spelar golf på de intilliggande 
golfbanorna. 
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