Fakta
RUM:
80 rum

Axis Ponte de Lima
Ponte de Lima är den äldsta ”vila” i Portugal och ligger i hjärtat av ”Vale
do Lima”. Det är en region fylld av historia, traditioner och unik
matkultur. Det här trevliga 3* hotellet är beläget i ett ostört
grönskande landskap mitt i Minho regionen, 1,5 km från Ponte de Lima
och 70 km från flygplatsen. Det är ett modernt hotell byggt i två
våningar.

Upptäck golf i norra
Portugal
Längst upp i Portugal, nära
gränsen mot Spanien, i ett
vackert kuperat landskap med
bergen i bakgrunden ligger
Golfresorten Axis Ponte de
Lima. Här njuter man av ett
behagligt lugn i med bara 2 km
från den charmiga medeltida
orten Ponte de Lima.

FACILITETER:
Spa, Bastu, gym
AVSTÅND:
Francisco Carneiro flygplats 77 km
Estela golf 59 km
Oporto golf 104 km
Amarante golf 104 km
Vidago golf 139 km

Här finns 80 rum, utrustade
med AC, minibar, TV, telefon
och internet access.
Hotellet serverar
traditionella rätter med
typisk portugisisk touch.
Migaitas och Eagle vid
klubbhuset har en mycket fin
miljö. Här finns både
traditionella portugisiska
rätter som det bästa av det
internationella köket.
Det finns en inomhus pool
och gym vid hotellet.

Anläggningens golfbana är
belägen i en grönskade oas, ett
vackert landskap med vyer mot
bergen. Det är en omväxlande
och rätt kuperade bana med en
hel vattenhinder. Banan är något
tuff att gå så en golfbil kan
rekommenderas. Övriga banor i
närheten är Amarante golfbana
är belägen i Quinta da Deveza
regionen i ett mycket naturskönt
landskap med spektakulära vyer över Serra do Marao och Abobora
bergen. Det är en kuperad bana som ligger 600 m över havet. Banan
erbjuder 18 utmanande hål med en hel del svårigheter. Estela, är en
underbar linksbana som sträcker sig 3 km längs med Atlant kusten. Banan
håller en mycket hög klass och här har Portuguese Open spelats flertal
gånger.
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