Fakta
RUM:
490 rum

Mazagan Beach Resort, Marocko
Det här är en mycket lyxig oas, belägen en timme söder om Casablanca,
i närheten av staden El Jadida.

Lyxig golfresa till solvarma
Marocko!
Upplev golf i 90-km sydväst om
Casablanca vid den forna
portugisiska kolonin El Jadida.
Här i vid Nordafrikas kust
njuter man av ett härligt
solsäkert klimat även när snön
ligger djup i Sverige.

Det är ett stort hotell med
fyra våningar och 490 rum
som har en fantastisk utsikt
över golfbanan, och
Atlanten. Rummen har allt
man kan begära av ett 5stjärnigt hotell.

FACILITETER:
Spa, barer, swimmingpooler,
inomhuspool, bastu, turkiska
bad, jacuzzi, rumsservice
AVSTÅND:
Casablanca 90 km
Casablanca flygplats 108 km
El Jadida 16 km
Marrakech-Menara flygplats
215 km

Här lockar gastronomiska
upplevelser! Du kan välja
mellan
åtta
olika
restauranger
som
sammanför de bästa från
det
marockanska
och
internationella köket.

Här finns gott om aktivieter även när solen gått ner. Alias Club är en av
de bästa nattklubbarna i El Jadida! Här finns Marockos största och mest
exklusiva casino som erbjuder mer än 3.000m² spel! Här hittar du mer än
467 spelautomater och 46 spelbord med Engelska roulett, Blackjack,
Baccarat, Punto Banco, Texas Hold'em Poker och Stud Poker. Utanför
hotellet ligger en näst intill oändlig sandstrand, utforska den på
hästryggen eller med en fyrhjulsjeep. Här finns allt för en aktiv semester!
Vill du bara koppla av vid poolen så finns här imponerande poolområden.
Hotellets Spa har blivit utsett till Marockos ledande Spa. Här njuter du
av en underbar miljö med fantastisk utsikt över Atlanten och välja bland
ett brett utbud av kropps och ansiktsbehandlingar. Du kan koppla av i
ångbad, Jacuzzi, relaxytor. Skönhetssalong (manikyr, pedikyr och frisör).
Vill du träna finns ett fitness center utrustad med toppmoderna
träningsmaskiner.
Mazagan – The Links har en klassisk linkskaraktär, som sträcker sig längs
med stranden, efter konturerna av sand-dyner och de naturliga inslagen
i området. Golfbanan har utformats med fokus på respekt för miljön,
för att bevara sin naturliga karaktär och den underbara havsutsikten.
Det är en relativt lång och utmanande bana med generösa fairways och
naturliga sandbunkrar. Mazagan rankas som en av de bästa golfbanorna
i Marocko. Här finns även ett fint träningsområde.
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EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

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

