Fakta
RUM:
164 rum
FACILITETER:
Spa, Bastu, gym

Castillo Hotel Son Vida
Hotell Castillo son Vida har en lång och spännande historia, nu är det en
del av kedjan Luxuary Hotels of the World. Det är en underbar
golfanläggning som ligger mellan fyra golfbanor och här finns även
tennisbanor och fyra simbassänger.

Njut av en lyxig golfresa
till Mallorca!

Mallorca är en riktigt pärla i
Medelhavet, och har lockat oss
svenskar i över 60 år. Castillo
Hotel Son Vida är en lyxig
golfanläggning vackert
belägen i ett lummigt
grönskande
medelhavslandskap strax
utanför Palma.

Castillo Son Vida har 164
rum och sviter av mycket
hög klass, vackert inredda
och utrustade med
moderna bekvämligheter.

AVSTÅND:
Palma flygplats 15 km
Palma stad 6 km
GOLFBANOR
Son Vida på anläggningen
Son Muntaner 2 km
Son Quint 2 km

Hela dagen, året runt,
erbjuds ett bra utbud av
restauranger, barer och
lounger.
Det
två
restaurangerna Es Castell
och Es Vi, har de bästa
kockar på ön, bar Amas
och Salon Real erbjuder
oförglömliga alternativ för
ett mellanmålsnack, te
eller en cocktail. Vill man
äta vid poolen, är de Sa Font Pool Bar & Restaurant är ett perfekt
alternativ. Castillo Hotel son Vidas vinkällare är en av den bästa på
Balearerna. Från hotellets stora terrass har man en slående utsikt över
kustlinjen, Palma och golfbanorna.
På hotellet finns ett stort utbud av aktiviteter eller om man vill ha
fullständig avkoppling bör man besöka Arabella Spa, en rymlig
vinterträdgård med inomhuspool, bubbelpool, bastu, ångbad, fitness
center. Utomhus finns fyra pooler.
Vid Castillo son Vida ligger tre
18-hålsbanor
samt
en
niohålsbana. Son Vida som
ligger precis utanför hotellet
är Mallorcas äldsta bana. Den
är känd för sin vackra utsikt
över bukten i Palma. Son Quint
är en relativt lång, varierande
och kuperad bana med
hisnande vyer. Son Muntaner,
designad av arkitekten Kurt
Rossknecht har lockat golfare sedan 2000. Vid Son Muntaner finns också
Arabella Golf Academy. Det finns shuttle från hotellet till golfbanorna.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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