Fakta
RUM:
179 rum samt lägenheter och
villor

Praia d’el Rey Golf & Beach Resort

Praia d'el Rey är en känd och komplett golfresort belägen 60 km från
Lissabons flygplats omgiven av golf och hav. Här finns olika möjligheter att
bo. Resorten har hotell, tennisbanor, fotbollsplaner och egen affär. Direkt på
anläggningen finns den egna banan Praia d'El Rey och precis intill ligger den
spektakulära Royal Obidos banan.
Det finns fina välutrustade
lägenheter villor. Det passar
Silver Coast norr om Lissabon
utmärkt om man exempelvis är
är ett lugnt och fridfullt
flera som vill bo ihop och man vill
område med fantastisk natur,
rå sig själv. Det finns många olika
storlekar på lägenheterna och
skyddade orörda stränder. Här
villorna från ett till fyra sovrum.
finns en spännande historia,
De är anpassade för självhushåll
med fullt utrustat kök med
vacker arkitektur med
spishäll,
ugn,
microugn,
medeltida borgar, ruiner,
diskmaskin, diskmaskin, brödrost.
herrgårdar, kyrkor och gamla
Så skulle man vilja stanna lite
längre fungerar det utmärkt!
genuina byar. Här upplever
Praia del Rey Man bor riktigt
man även den portugisiska
bekvämt, allt håller en högklass
köket när det är som bäst.
och är trevligt inredda med ljusa
färger. De finns de sakerna man
behöver som TV med internationella kanaler, DVD spelare. Här är det lätt att
umgås i de rymliga sällskaps-utrymmena.
Det lyxiga 5 * Mariott hotellet har ett underbart läge med direkt access till
långa stranden. Utanför passerar även golfbanan Hotellet har 177 lyxiga rum
(yta 35m2), 12 premium rum med havsutsikt, 8 suiter och junior suiter samt
1 president suit. I 22 st av rummen finns kommunikations- dörrar.
Det finns ett bra utbud av restauanger på Resorten. Golf klubben Links
restaurang Zansibar På Marriott hotellet Romy Atlantic Grill, Ocean Lounge,
The Cliffs och Sharx.
Här finns det mesta för en aktiv semester med välutrustat gym, simbassäng,
erbjuder hotellet ett sportcenter som består av två tennis och två paddle
banor, multisport banor, sport området samt en bowlingbana.
Direkt på anläggningen finns den egna banan Praia d’El Rey och precis intill
ligger den spektakulära Royal Obidos
banan. Praia del Rey är en varierande
bana med en blandning av härlig linksgolf
utmed Altantkusten och några hål som
slingrar sig igenom den typiska
pinjeskogen. Royal Obidos är en mycket
vackert belägen mästerskapsbana med
utsikt över Óbidos lagunen och kusten
designad av Steve Ballesteros.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

FACILITETER:
Gym, inomhuspool, spa, tennis,
fotbollsplaner
AVSTÅND:
Lissabon flygplats 90 km
Peniche 17 km
Obidos 19 km
Royal Obidos 5 km

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

